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Susitikimas Aliaskoj

Štai kokia sovietinė
tikėjimo laisvė
straipsnį, kurie žino daugybę
(Tęsinys)
K u n . S. T a m k e v i č i u s diskriminacijos faktų ir patys
straipsnyje kaltinamas, kad yra patyrę daug skriaudų vien
Šlavantų bažnyčioje ragino už tai, kad drįsta pasirodyti
tikinčiai
tikinčius tėvus neleisti savo praktikuojančiais
vaikų įrašyti į bedieviškas siais? Korespondentė galbūt
organizacijas, skirtas netikin mėgins remtis pavieniais liu
tiems. Pagaliau to privalėtų dininkais, kurie neva paneigė
pageidauti ir mokytojai, jei kai kuriuos „Kronikoje" iškel
jiems iš tiesų rūpi, kad moki tus persekiojimo faktus. Gy
venant sovietinėje Lietuvoje,
niai neaugtų veidmainiais.
S. Mockųvienė straipsnyje nesunku suprasti, kaip buvo
aiškiai pripažįsta, kad sovieti „surasti" ir „padaryti" liudi
nėje Lietuvoje nusikaltimu ninkai. Ne visi nukentėjusieji
laikoma: pareiškimų rašymas sugeba atlaikyti saugumo
bei parašų po jais rinkimas. Ir spaudimą. Kai pagrasinama
dar vieną nusikaltimą su išmesti iš darbo ar mokyklos,
randa korespondentė: „Pra kai kas ir paneigia ankstes
ėjusių metų pabaigoje per pa- nius tikrus parodymus. Juk
m o k s l ą j i s a p s i s k e l b ė visiems puikiai žinoma, kaip
liudi
organizuojąs šventoriuje kalė saugumiečiai renka
ninkus.
Panašiai
buvo
ren
dinę eglute, pakvietė parapi
jiečius atsivesti vaikus, o sau į kami liudininkai prieš kun. A.
pagalbą pasitelkė dar porą Svarinsko bylą: išsikviečia
kunigų". Ar girdėta kur nors valdžios atstovai darbuotoją
pasaulyje, tegul ir ne tokioje ir įsako, kaip jis turės kalbėti
„laisvoje" šalyje kaip Lietu kunigo teisme, duodant paro
va, kad kalėdinės eglutės su dymus. Tokiu būdu buvo
ruošimas ir pasikvietimas renkami liudininkai ir kun. S.
talkai draugų kunigų būtų lai Tamkevičiaus bylai. Suėmus
k o m a v a l s t y b i n i u n u s i  kun. S. Tamkevičių, tardymui
kaltimu,... pagrįstai įtrauk buvo iškviesta ne viena
t i n u , k a i k a l b a m a a p i e dešimtis liudininkų, bet nė
nuobaudą šešeriems metams vienas iš jų stebėti teismo pro
griežto režimo lageriu ir ket ceso nepateko, nors norėjo ir
veriems metams tremties?
dėjo pastangų. Kodėl jų ne
įleido į salę? Apie 70.000 tikin
Korespondentė S. Mocku- čiųjų pasirašę po pareiškimų vienė labai dažnai mini, kad protestų tekstais, kad susido
S. Tamkevičius užsiiminėjo rojimas su kun. S. Tamkevišmeižtu, juodino tarybinę tik čiumi b u s grubus nusi
rovę ir kartu tvirtina, kad nu kaltimas, bet į tai niekas
teistasis tiesioginio žodžio neatsižvelgė. Jeigu kalbama
nepasakė ir neparašė prieš ne apie kriminalinį nusi
tarybų valdžią: „Kun. S. Tam kaltimą, o apie visuomeninę,
kevičius puikiai žinojo, kad religinę ar politinę veiklą, tai
atvirai kalbėdamas prieš ta negi arti 70.000 pasirašiusių
rybų valdžią ne ką laimėsi... protestus prieš kun. S. Tampamokslai užmaskuoti suk kevičiui keliamus kaltinimus
tais pareiškimais apie bedie nėra pakankamas liudijimas
vystės žalą. Taigi, tenka pa spręsti apie kunigo veiklos
stebėti, kad juodinti tarybinės nusikalstamą pobūdį? Ali
tikrovės nėra jokio reikalo, m e n t i n i n k u i , grobstytojui,
pakanka žinoti ar pasakyti chuliganui apginti nuo bau
tiesą apie ją, kad būtum džiamosios
atsakomybės
pašauktas valstybiniu nusi neretai pakanka keliolikos ar
kaltėliu.
keliasdešimties
kolektyvo
Įdomu, ką galvoja pati S. narių prašymo bei garantijos,
Mockuvienė rašydama: „Žmo o padėti nekaltai teisiamam
giška
pagarba,
teisė į kunigui, kurio „eglutė", „eity
mokslą,... ir kitas socialines nių organizavimas", „grupi
privilegijas visada buvo ir yra nis vaikų mokymas" nepatiko
taikoma visiems vienodai". s a u g u m u i , nepakanka ir
Kuo ji laiko tuos žmones, dešimčių tūkstančių liudijimo.
kurie skaitys jos parašytą
(Bus daugiau)

Sirija sugavo
tris izraeliečius
kuris buvo jau libaniečių pri
žiūrimoje teritorijoje.
Izraelis laiko apie 300 Siri
jos karo belaisvių. Jau kuris
laikas Izraelis veda pasita
rimus su Sirija per Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių, siūly
damas pasikeisti belaisviais.
Sirija iki šiol laiko tris Izra
elio karius. Dabar Sirija turės
šešis.
Izraelis kreipėsi ir į JAV
vyriausybę, prašydamas pa
dėti išvaduoti suimtus Izra
elio pareigūnus.
— Graikijos premjeras pa
skelbė, kad saugumo ir poli
cijos įstaigoms įsakyta sude
ginti visas
komunistų,
anarchistų ir kitų politinių
priešų kvotas ir sąrašus.
— Peru valstybėje balan
džio mėn. smurto veiksmuose
žuvo 130. Jų tarpe 62 komu
nistai iš Šviečiančio tako
organizacijos.
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B e i r u t a s . — Sirija patvir
tino, kad ji pagavo tris Izra
elio pareigūnus Libane ir išve
žė juos į Siriją. Jie bus laikomi
karo belaisviais, bus taikomi
Ženevos konvencijos nuosta
tai. Sirija skelbia, kad pagau
ti trys Izraelio šnipai ir sabo
tuotojai. Izraelio premjeras
pagrasino Sirijai, kad ji bus
atsakinga už suimtųjų sau
gumą ir gerovę. J i s reikalavo
suimtuosius perduoti Libano
vyriausybei.
Kaip trumpai pranešta, trys
izraeliečiai buvo neoficialūs
ryšininkai su Libano krikščio
nių falangistų grupe. Gegužės
1 jie išvažiavo pasivažinėti,
nes Libane tai buvo šventė.
Privažiavę Byblos miestą, iz
raeliečiai, matyt, pasuko ne
tuo keliu ir priartėjo prie Si
rijos užimtos teritorijos ribos.
Pamatę Sirijos vėliavą, jie
apsisuko ir grįžo atgal, bet sirai juos apšaudė vėliau pasi
vijo ir apsupo jų automobilį,

•

Popiežius Jonas Paulius II ir prezidentas Reaganas susitiko Aliaskoje, Fairbankso miesto

aerodrome. Popiežius tą vietą pavadino „šios že
mės kryžkelė".

Maskva šūkauja
dėl L.A. kainų
Los Angeles. — Sovietų
spaudai vis neduoda ramybės
Los Angeles mieste orga
nizuojamos 1984 m. Olimpi
nės žaidynės. Jau rašėme apie
sovietų komiteto priekaištus ir
skundus Tarptautiniam komi
tetui dėl Los Angeles komi
teto Olimpiadų chartos laužy
mų, dėl sovietų sportininkams
gresiančių pavojų iš visokių
„teroristų" pusės. Kaip žin
oma, pabėgėliai iš sovietų
okupuotų kraštų rengiasi de
monstruoti, planuoja raginti
sovietų sportininkus pabėgti,
ruošiasi priminti suvažiavu
siems turistams ir varžybų
dalyviams, k a d Sovietų Są
junga yra imperialistinė, kitų
tautų laisves pagrobusi vals
tybė.
Paskutiniu metu sovietų
„Tass" agentūra priekaiš
tauja dėl Los Angeles biznie
rių planų pasipelnyti i š
varžybų. „Jei turistas —
nepiniguočius"
straipsnyje
„Tass" rašo apie Los Angeles
viešbučių savininkų keliamas
kainas. Cituodamas Ženevos
žurnalą Šveicarijoje, „Tass"
sako, kad praleisti porą savai
čių Los Angeles mieste reikia
turėti turtingą dėdę, kuris su
tiktų svečią maitinti. Žaidy
nių dalyvių ir turistų laukia
daugybė spąstų. Kalifornijos
restoranų draugijos atstovė
pareiškusi, k a d pusryčiai kai
nuos 9 - 1 5 dolerių. Jeigu
panorėsite pietauti, vakarie
niauti, per dvi s a v a i t e s
geriausiu atveju „suvalgysite" 400 - 500 dolerių, rašo
„Tass".
Sovietų agentūra skundžia
si, kad viešbučio kainos, nu
statytos „olimpinės šeimos"
nariams — oficialiems atsto
vams ir žurnalistams, svy
ruoja nuo 35 iki 140 dolerių už
naktį vienviečiuose arba dvi
viečiuose
kambariuose. O
viešbučių, kuriuose gyvens pa
prasti turistai, savininkai
užsiprašys už kambarius tiek,
kiek panorės. Galima išsinuo
moti kambarį arba butą.
Skelbimas „Los Angeles
Times" rašo: Long Beach
rajone išnuomojamas butas —
keturi kambariai — 6,500 dol.
už savaitę. Santa Monika
penki kambariai, privatus
pliažas, 30,000 dol. nuo liepos
1 iki rugpjūčio 15. Atsirado ir
toks apsukruolis Antonijus
Karpeta, kuris rengiasi pasta
tyti — 2000 palapinių mies
telį, imti po 40 dolerių per
parą už palapinę, negaran
tuodamas jokios higienos ir
jokio saugumo, rašo „Tass".
Toliau sovietų agentūra su

TRUMPAI
IS VISUR
— Viceprezidento Busho ke
lionė į Azijos šalis buvo
prailginta, sutartas susto
jimas Indonezijoje, kur jis
tarsis su prezidentu Suharto.
Viceprezidentas išvyksta į
Japoniją pirmadienį. Į Washingtoną jis grįš gegužės 20
d.
— Airijos politinių partijų
vadai, posėdžiavę 12 mėnesių,
paskelbė naują Airijos su
jungimo planą, kurį įteikė Bri
tanijos vyriausybei. Planas
ragina baigti 15 metų truku
sias kovas ir smurtą. Vienas
planas numato federaciją su
dviem sostinėm Dubline ir Bel
faste. Kitas — jungtinę val
džią: Londono ir Dublino.
Šiaurės Airijos protestantai
turėtų dvigubą pilietybę.
— Libano naujoji vyriausy
bė turėjo pirmą posėdį, trys
mini8teriai nedalyvavo.
— Atstovų Rūmai 416-0 bal
sais išreiškė paramą Kontadoros valstybių grupės pa
stangoms taikiu būdu išspręsti
Centrinės Amerikos pro
blemas.
— Indijos policija apsupo
tris sikhų religinės grupės
šventyklas, kuriose slepiasi
sikhų
kovotojai.
Politinis
grupės vadas pagrasino pulti
policijos jėgas ir išvaduoti
apsuptuosius, kuriems trūksta
maisto ir vandens.
— Amerikos Mokslų Aka
demijos prezidentas Frank
Press paskelbė reikalavimą
vyriausybei sustabdyti bran
duolinių ginklų lenktynes ir
ieškoti branduolinių ginklų
kontrolės.
— Bengalijos opozicijos mi
tinge sprogo trys bombos,
vieną užmušė, 19 sužeidė.
Bombas padėję „Indijos agen
tai".
— Sudano prezidentas at
leido iš pareigų 6 iš 21 minis-

mini Los Angeles taksistų
imamas kainas. O kiek dar
kainuos bilietai į varžybas ar
į atidarymo, a r uždarymo
ceremonijas.
J a u veikia
spekuliantai, kurie nupirkę
bilietą už 200 dol., planuoja
parduoti už 3,800 dol.
Los Angeles organizacinio
komiteto filosofijos esmė: bet
kokiu būdu išspa i-iri iš žaidy
nių kuo daugiau pelno, skun
džiasi sovietų agentūra.

Izraelio suimti
patyrę teroristai
Jeruzalė. — Izraelio spau
da daug rašo apie žydų tero
ristų grupės išaiškinimą. Keli
suimti tos grupės dalyviai jau
prisipažino, kad jie ne tik pla
navo sprogdinti arabų auto
busus, bet ir anksčiau yra
dalyvavę žygiuose prieš ara
bus. Jau 1980 m. buvo su
sprogdinti dviejų žymių ara
bų,
miestų
burmistrų,
automobiliai. Keturi suimtieji
dalyvavo Hebrono miesto ara
bų puolime, kur žuvo 3, sužeis
ti 33 arabų studentai.
Tarp suimtų 19 žydų vienas
yra buvęs aukštas pareigūnas
Vakarinio Kranto zonoje. J i s
buvo už narsumą 1973 m. kare
apdovanotas aukštu medaliu.

Khaddafis apie
anglus barbarus
Tripolis. — Libijos dikta
torius Khadaffi
sukvietė
užsienio žurnalistus į spaudos
konferenciją. Pats atvyko trim
valandom pavėlavęs. Khaddafi pasakė, kad visą Libijos
pasiuntinybės incidentą Lon
done išprovokavo britai, jie
pastate padėjo ten policijos
rastus ginklus ir amuniciją.
Libija elgėsi civilizuotai, o
anglai — tikri barbarai,
pasakė Khaddafi.
Atsakydamas į klausimus,
jis pripažino, kad Libija rems
airius, kovojančius prieš britų
okupaciją Siaurinėje Airijoje.
Jis pasakė, kad 8,000 britų
piliečių, kurie dirba Libijoje,
bus saugūs, krizė jų nepalies.

terio.

— Amerikos ir Britanijos
mokslininkai sėkmingai su
sprogdino branduolinį užtaisą
Nevados dykumoje požemi
niame bandyme. Tai jau 16tas jungtinis Amerikos - Bri
tanijos sprogdinimas.
— Britų helikopteris su 47
keleiviais buvo priverstas
nusileisti Šiaurės jūroje. Visi
keleiviai išgelbėti. -

— „Tass" agentūra puola
JAV už tai, kad valdininkai
klausinėjo ir tardė sovietų ma
tematiką Sergei Kozlov, kuris
tris mėnesius gyveno ir dirbo
New Yorke. Jis staiga, sovietų
diplomatų apsuptas, panoro
grįžti namo, nepasibaigus jo
viešėjimo laikui. Jis buvo
klausinėjamas, ar grįžta savo
noru, ar verčiamas sovietų
KGB. J o išvykimas buvo su
vėlintas.
Valdininkai
įsi
tikino, kd jis grįžo į Maskvą
savanoriškai.

>

— Penki amerikiečiai, žmo
gaus teisių organizacijos
„Americas Watch" nariai at
vyko į Paragvajų, tačiau poli
cijos buvo susodinti į lėktuvą
ir išsiųsti atgal.

Prezidentui išvykus į Washingtoną,
popiežius atvi
rame automobilyje aplankė
susirinkusią minią. Savo žo
dyje nuo specialiai pastatytos
platformos popiežius pagyrė
Aliaskoje
veikusius misio
nierius. J i s priminė, jog 1981
m. jis jau buvo Aliaskoje ir
gavo gėlių iš mažos mergai
tės, kuri po kiek laiko susirgo
ir mirė.
Iš Fairbanks diocezijos 15,000 katalikų pusė yra indėnai
ir eskimai. Popiežius savo
žodyje pasigėrėjo gražia Alias
kos gamta ir nepaprastai
turtingu
tautiniu
mišiniu.
Šioje didelėje valstijoje yra
kalbama 65 kalbomis. Nežiū
rint tautinių, rasinių skir
tumų, žmonės suranda bend
rą kalbą, yra atviri ir padeda
vieni kitiems, pasakė popie
žius. Šalia vietinio vyskupo
Robert Whelan popiežių Fairbankse pasitiko Vatikano am
basadorius VVashingtone arki
vyskupas Pio Laghi, atvyko
Los Angeles arkivyskupas
kardinolas Timothy Manning
ir
Chicagos
arkivyskupas
Joseph Bernardin.
Prezidentas Aliaskoje buvo
apsistojęs senatoriaus Frank
Murkovvski namuose, kur pail
sėjo po įtemptų dienų Ki
nijoje.
Vakar popiežius atvyko į
Pietų Korėjos sostinę. Skris
vYashingtonas. — Penta d a m a s lėktuvu popiežius pasi
gonas pripažino, jog aviacijos meldė „už smurto aukas". J o
pasakė reporte
gen. Robert Bond užsimušė palydovai
praėjusį ketvirtadienį, skrai riams, kad popiežius meldėsi
dydamas su sovietų gamybos už Korėjos lėktuvo, sovietų
Mig-23. Pripažįstama, k a d naikintuvų numušto pernai
Nellis aviacijos bazėje ban spalio 9 d., žuvusius 269
domi metodai, kaip išvengti žmones.
radaro stočių. Komentatoriai
P . Korėjoje popiežius bus iki
mano, kad ten bandomas pirmadienio, po to skris į Pa
„Stealth" lėktuvo modelis, pua Naująją Ginėją. Iš čia jis
kurio nepastebi priešo ra ateinantį trečiadienį aplan
kys Honiara salą, Solomonų
daras.
Neskelbiama, iš kur J A V salyne. Po to, gegužės 10 po
aviacija gavo sovietų lėktuvą. piežius išvyks į Tailandiją.
Įvairūs šio lėktuvo modeliai
rusų jau seniai parduodami
Alžirui, Irakui, Vietnamui,
Painformavo Pietų
Etiopijai, Kubai ir Indijai.
Korėjos valdžią
JAV aviacijos dirbtuvės jau
kuris laikas dirba, ieško
S e o u l a s . — Valstybės
damos medžiagų,
lėktuvo sekretorius George Shultz,
formų ar dažų. Bandoma pa grįždamas iš Kinijos, atsisky
gaminti bombonešius ir nai rė nuo prezidento Reagano ir
kintuvus, kurių
r a d a r a s trumpai sustojo Pietų Ko
„nematytų".
Neaišku tik, rėjoje. Jis pasivijo prezidento
kodėl
bandomuose
skridi svitą Aliaskoje.
muose dalyvavo toks aukštas
Sekretorius painformavo P.
karininkas, trijų žvaigždžių Korėjos vyriausybę apie pasi
generolas, 33 metų patirties t a r i m u s Kinijoje. Kinijos
aviacijos veteranas?
premjeras ir komunistų par
tijos vadas abu kėlė Korėjos
sujungimo klausimą, tačiau
Gegužės 1-moji
nieko naujo nepasiūlė. Abu ra
Pietų Amerikoje
gino Ameriką išvežti kariuo
menę iš Pietų Korėjos, nes jos
S a o P a u l o . — Brazilijoje laikymas svetimam krašte,
gegužės 1-mos proga tūkstan kaip pareiškė partijos pirmi
čiai žmonių dalyvavo de ninkas Hu. Amerikai nedaro
monstracijose,
reikalavo garbės.
visuotinių
demokratinių
Prezidentas Reaganas siūlė
rinkimų. Bolivijoje 80,000 dar ugdyti abiejų Korėjų pasi
bininkų šventės proga buvo tikėjimą, pranešinėti apie ren
paskelbę generalinį streiką. giamus
didesnius
kariuo
Kalbose buvo smerkiamas m e n ė s m a n e v r u s ,
siūlė
JAV imperializmas, Tarptau demilitarizuoti zoną tarp abie
tinio Valiutos fondo uždėti Bo jų valstybių, siūlė leisti susi
livijai ekonominiai varžymai. jungti karo išskirtom šeimom.
Panašios demonstracijos vyko Po to būtų galima kalbėti ir
Kostarikoje.
apie abiejų dalių susijungimą.
Jau daug metų žmonės
nematė tokios
masinės
demonstracijos
Urugvajuje,
KALENDORIUS
kur žygiavo apie 300,000
Gegužės 4 d.: Florijonas,
žmonių. Čia karinė vyriausy
Monika,
Beržas, Mintautė.
bė žadėjo pasitraukti lapkri
Gegužės
5 d.: Maksimas,
čio mėn. Čilėje demonstrantai
reikalavo tuoj pakeisti karinę Krescencija, Barvydas, Neris.
diktatūrą. Įvyko susirėmimų
ORAS
su policija, kuri šaudė į riauši
Saulė teka 5:45, leidžiasi
ninkus guminėmis kulkomis.
Apie 20,000 demonstravo Hon 7:51.
dūre. Šūkiai buvo nukreipti
Debesuota, su pragiedru
prieš Ameriką, jos kariuo liais, temperatūra dieną 55 L,
menės bazes Hondūre.
naktį 45 1.

F a i r b a n k s . — Prezidentas
Reaganas Aliaskoje sutiko
pravažiuojantį popiežių Joną
Paulių II, su juo pasikalbėjo
pusę valandos. Popiežius po to
palydėjo prezidentą į lėktuvą,
o pats dar pasiliko Fairbankse, vadovavo pamaldoms, į
kurias iš visos Aliaskos suva
žiavo minios žmonių.
Sutikdamas popiežių prezi
dentas pavadino jį taikos ir
meilės ministeriu, paguodos,
vilties ir inspiracijos šaltiniu.
Jis palinkėjo popiežiui lai
mingos kelionės į Pietų
Korėją. Prezidentas priva
čiame pasikalbėjime pažadėjo
atsiųsti į Vatikaną atstovus,
kurie pasitartų su Vatikano
pareigūnais dėl užsienio
paramos skirstymo ir jos de
rinimo su Vatikano teikiama
parama, kuri
palengvintų
skurdą ir alkį pasaulyje.
Prezidentas Reaganas su
popiežium trumpai buvo susi
tikęs 1982 m. birželio mėn.
Vatikane. Dabartinį pasima
tymą popiežius pavadino susi
tikimu pasaulio kryžkelėje.
Prezidentas Reaganas, grįž
damas iš Kinijos, vieną dieną
palaukė popiežiaus Aliaskoje.

Generolas žuvo
sovietų lėktuve

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegužės mėn. 4 d
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TINKLINIS 34-SE
SALFASS 2AIDYNĖSE
34-tosios ŠALFASS Sporto
žaidynės buvo pravestos To
ronte. Tinklinis buvo viena iš
gausiausių dalyviais sporto
šakų. Vyrų klasėje dalyvavo
beveik visos komandos, kurios
buvo ir Chicagoje vykusiose
Pasaulio Lietuvių dienose.
Turnyras
buvo
pravestas
dviejų minusų sistema. Vyrų
klasėje Chicagos LSK „Neris"
ir Bostono „Grandis" vėl ko
vojo dėl meistrystės. Po dviejų
dienų žaidimo
viena ko
manda kitai davė po vieną
minusą: reikėjo dar viršva
landžių — vieno seto. Vienas
setas tęsėsi 40 minučių. Po
gražios ir permainingos kovos
turime naują lietuvių vyrų
tinklinio meistrą, lemiamą se
tą laimėjusį 17:15 rezultatu.
Taigi, po šešių Chicagos „Ne
ries" meistrystės metų trofė
jus nukeliavo j Bostoną.

Moterų klasėje jautėsi atslū
gimas po gausaus dalyvavi
mo Pasaulio Liet. žaidynėse.
Chicagos „Žara" nugalėjo
Bostono „Grandį" 2:1. Lygis
neprilygo praėjusioms žaidy
nėms, nes dauguma komandų
dalyvavo nepilnose sudėtyse.

Golfas
Pavėlavęs pavasaris pa
galiau atėjo, ir mes savo naują
golfo sezoną pradėjom pra
ėjusį sekmadienį
„Pavasa
riniu turnyru" Silver Lake lau
kuose. Oras buvo nepalankus
ir turnyrą teko užbaigti su liet
sargiais. Turnyran susirinko
arti 50 entuziastų, tik gaila,
kad „gražiajai lyčiai" teatstovavo viena Aldona Vaitkienė.
Geriausiai sužaidė Lee Prochnow, laimėdamas „low gross".
„A" klasėje („net") pirmą
vietą laimėjo taip pat L.
Prochnow. 2 — T. Lapas, 3 —
V. Vaitkus.
„B" klasėje: 1 — R. Izokaitis, 2 — A. Kazakevičius, 3 - 4
(pasidalijo) J. Astrauskas ir K.
Culderone.
„C" klasėje: 1 — L. Kal
vaitis, 2 — T. Dovydaitis, 3 - 4
vietą (pasidalijo) H. Jenigas ir
O. Nakas.
„D" klasėje: 1 — S. Virpša
(žemiausiu „net" visam turny
re), 2 — P. Stončius. 3 — M.
Karalius. „Jaunųjų" klasėje: 1
— A. Izokaitis, 2 — E. Kaveckas, 3 — V. Izokaitis.
Ateinantis turnyras įvyks
gegužės 20 d. 10:30 vai. r.
Westgate C.C.; (jam C.L.G.
klubo valdyba pažadėjo ge
resnį orą).
Šių metų klubo valdybą
sudaro V. Vaitkus — pirmi
ninkas, A. Traška — vicepirm. ir „išlyginamų smūgių"
(handicaps) vadovas. Lialė
Lapienė — sekretorė, A. Liškūnas — iždininkas ir P. Ston
čius — turnyrų vadovas.
Advokatas V. Brizgys yra klu
bo teisinis patarėjas.
„Pievelių žaidynių" regist
racija greit baigsis ir prasidės
jų žaidimas. Registruotis pas
T. Vaitkų, tel. 789-1738.
O. N.

Mergaičių klasėje vėl vy
rauja Chicagos LSK „Neris".
Būdamos labai jaunos, tik 13
ir 14 metų. bet ypatingai gerai
žaisdamos tinklinį finaluose
nugalėjo New Yorko mergai
tes 16 metų amžiaus klasėje ir
19 metų klasėje. Tuomi
„ N e r i s " pasipuošė dviem
titulais.
Šis tinklinio turnyras buvo
pravestas be jokio pavė
lavimo ir su gerais teisėjais.
Turnyre dalyvavo 14 ko
mandų.
Dalyvis

SPORTAS
OK. LIETUVOJE
Krepšinis
Bal. 17 d. Kaune prasidėjo
Sov. Sąjungos aukšč. lygos vy
rų krepšinio pirmenybėse da
lyvaujančių komandų atsargi-,
nių antrojo rato baigiamojo
turo varžybos.
Po jau įvykusių 16-kos rung
tynių, turnyrinėje lentelėje pir
moje vietoje stovi Kauno "Žal
giris" su 16 pergalių. Žymiai
žemiau — 10 vietoje (iš 12-kos)
stovi Vilniaus "Statyba" su 4
pergalėm. Šį sezoną žalgirie
čiai žaidžia labai pakiliai. Ti
kimasi, kad ir „Statyba" pasi
temps pastangose dėl pergalių
ir aukštesnės vietos turnyri
nėje lentelėje.
Rankinis

Dvigubos meistrės — Uoz\ Neries mergsičiŲ tinKimio ko
manda Toronte vykusiose 34-riose ŠAI^FASS 2airivnpsp lai
mėjusi 16 m. ir 19 m. meistrių titulus. Iš k.: klūpo A. Rauckinaitė, D. Nutow, J. Urbaitė ir R. Ramdytė. Stovi — L.
Stakėnaitė, R. Rauckinaitė, R. Donskytė, D. Paškutė ir tre
neris Z. Ziupsnyš.

vietoje (iš 18-kos). Septinto tu
ro kovos prasidėjo bal. 29 d.
Kijeve. Šio turo pirmąsias
rungtynes „Žalgiris" žais su
Kijevo „Dinamo". ,
P a n e v ė ž i o ISM jaunieji
futbolininkai (13-14 m.) viešė
jo Melitopolyje, Zoporožės sri
tyje. Panevėžiečiai iš ten žais
tų rungtynių laimėjo 3, o kitas
3 nežymiai pralaimėjo.
Klaipėdos
„Atlantas",
ruošdamasis Sov. Sąjungos
čempionatui, per dvi savaites
Adleryje sužaidė 5 kontrolines
rungtynes. Iš jų trejas laimėjo,
vienas sužaidė lygiomis ir vie
nas pralaimėjo. Sov. Sąjun
gos antrosios lygos čempiona
to varžybas savo zonoje
„Atlantas" pradėjo namuose
gegužės 2 d. susitikdamas su
„Dinamo" komanda.
Ok. L i e t u v o s 4 0 - t o fut
bolo č e m p i o n a t o rungtynės
prasidėjo balandžio 14 d. Ko
vas pradėjo aukščiausios gru
pės komandos.

Balandžio 15 d. Vingio par
ke Vilniuje'vyko "Tiesos" kro
so ir ok. 'Lietuvos pirmenybių
baigminės varžybos. Jose da
lyvavo 575 bėgikai — iki šiol
tokiose varžybose dar negir
dėtas dalyvių skaičius.
Šiemet 'kVoso bėgime pirmą
kartą dalyvavo ir 13 metų
mergaitės. I-š jų kroso nugalė
toja tapo Klaipėdos rajono at
stovė Irma Jucytė, daug ža
danti jauna bėgikė.
Labai įdomus buvo 5000 m
bėgimas - v a i k i n a m s . Čia
įtemptos varžybos vyko tarp

Šiauliuose įvyko IV-tosios
ok. Lietuvos jaunimo žaidy
nių laisvųjų imtynių baigmi
nės varžybos. Jose dalyvavo
10 komandų. Bendras koman
dų lygis ir atskirų žaidėjų pa
jėgumas labai vidutiniškas.
Jose iš kitų labiausiai išsisky
rė Kauno dinamietis studen
tas Donatas Mauza. Jis fizi
niu ir techniniu pasiruošimu
gerokai pralenkė varžovus ir
tapo aukso medalio laimėtoju.

L. I>apienė, J. Talandifi, A. TraSka ir dr. E. RinRus.
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• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
dien n u o 8:30 i k i 4:30, šeštadie
n i a i s n u o 8:30 i k i 12:00.
• R e d a k c i j a d i r b a kasdien nuo

8:30 — 4:00.

pėda — 626. Rajonų grupėje:
Kelmė — 222 tšk., Šiaulių ra
jonas 211 ir Molėtai 206 tšk
Draugijos — "Nemuno" m.
rinkt. — 728; Vilniaus "Žalgi
ris" — 712 ir "Nemuno" raj.
rinkt. 670 tšk.
Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė

DR. VUAY BAJAJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2434 VVest 71 st Street
TeL HE 4-5849
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv
12-«-6:30; Sešt. tik susitarus.

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

DR. KENNETH J. YERKES
D A N T Ų GYDYTOJAS
Pensininkams nuolaida
2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Chicago, Illinois 60629
Tel. 925-8288
Valandos pagal susitarimą

DR. EDMUNDAS V12INAS
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
TeL 585-7755

DR. K. 8. BALUKAS

DR. JONAS MA2EIKA

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. L L" 5-6446

DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380.
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. EDMUND L CIARA

42S5 VV. 63rd St
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4)
e—8 antr 12 —o; penkt 10—12, 1—o

DR. FRANCIS MAŽEIKA

OPTOMETR1STAS
2709 West 51 st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.

Imtynės

Ok. Lietuvos moterų ranki
nio čempionate vyksta atkak
lios varžybos dėl 5—12 vietų.
Iki šiol pirmauja Vilniaus
„Nemuno" komanda laimėju
si visus 10,susitikimų.
Šachmatai
Moterų varžybos dėl 1 — 4
vietų vyks gegužės mėn.
Garis Kasparovas, preten
Prasidėjo ir 8-nių stipriau
dentas
į Pasaulio didmeist
sių vyrų komandų varžybos
rius,
balandžio
13 d. atšventė
dėl medalių. Rungtynėse į
priekį prasiveržė Klaipėdos savo 21 gimtadienį žaisdamas
„Maisto" rankininkai, tačiau simultaną prieš 26 jaunuosius
čempiono favoritas yra Kau Vilniaus Šachmatininkus —
19 pirmaatskyrininku ir 7 kan
no "Granito" komanda.
didatus
į meistrus. Tik VVU
1984 m. ok. Lietuvos jauni
studentui
R. Žebrauskui pavy
mo rankinio žaidynių varžy
bas pradėjo 43 merginų ir 42 ko iškovoti lygiąsias. Kiekvie
nas simultano dalyvis gavo G.
jaunuolių komandos.
Kasparovo nuotrauką su au
tografu.
Futbolas
, Ok. Lietuvos aukšč. lygos
„ Ž a l g i r i u i " n e s i s e k a Sov. asmeninių šachmatų pirme
Sąjungos aukšt. lygos čempio nybių dalyviai sužaidė 10 ra
nato šeštojo turo varžybose. tų. Ir toliau tebepirmauja vil
Jis liko be pergalių ir turnyri nietis G. Piešina, surinkęs 9
nėje lentelėje atsidūrė 16-toje taškus.

Ghicagos Lietuvių golto icluoo pavasariniame
turnyre. Iš k.: J. Bacevičius, S. Baras, S. Virpfta.

Lengvoji a t l e t i k a

ok. Lietuvos čempiono kaišia
doriečio M. Pilkio ir jaunimo
čempiono panevėžiečio V. Pa
tapo. Laimėjo M. Pilkis.
įdomios varžybos vyko ir
vyrų 10,000 m nuotolyje. Čia
laimėtoju tapo vilnietis R.
Sausaitis, nuotolį įveikęs per
30:24,0 min.
Moterų grupėje 3000 m nuo
tolyje pajėgiausia buvo vilnie
tė L. JuchneviČienė.
Komandomis miestų grupė
je nugalėjo Vilniaus rinktinė,
o rajonais — Kelmė.
Čia pateikiame pirmųjų vie
tų laimėtojus ir jų pasekmes.
1000 m (mergaitės, 1 3 m.):I.
Jucytė — 3:21,4.
2000 m (jaunutės, 14
m.):K. Jakavickaitė — 6:58,0
2000 m (jaunutės 15 m.):
E.Dikusar — 6:56,2.
2000 m (jaunės, 16 m . ) : A.
Jauniškytė — 6:59,4.
2000 m (jaunės ,17 m.) : I.
Kolotilina — 6:47,0.
2000 m (jaunuolės, 18 —
19 m.): R. Grigonytė — 6:38,4.
3000 m (moterys):L. Juch
neviČienė — 9:47,5.
1000 m (berniukai, 13
m.):T. Rozovskis — 3:03,6.
2000 m (jaunučiai, 14 m.):
E. Vodopolas — 6:22,0.
2000 m (jaunučiai, 15 m.)
: V. Misiūnas — 6:13,8.
3000 m (jauniai, 16 m.):
N. Gračiovas — 9:15,4.
3000 m (jauniai, 17 m.): V.
Ebas 8:59,2.
5000 m (jaunuoliai, 18 —
19 m.): M. Pilkis — 15:46,5.
10000 m (vyrai): R. Sau
saitis — 30:24,0
Komandomis: Vilnius — 812
tšk., Panevėžys — 626 ir Klai-

0H 735 4477 *«z 246-00«7 vtu
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DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. S. 6LEVECKAS
Ok. Lietuvos jaunimo žaidynių laisvųjų imtynių laimėtojai.
Iš k. klūpo: N. Janauskas. A. Golikovas, N. Duklys, V. Kuzavkovas, A. Merkevičius. Stovi — A. Rimkus, A. Tylenis,
A. Gasparąvičius, K. Matjošaitis ir D. Mauzas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 582-0221

Edu, atrodo, birželio mėn. taps
Brazilijos futbolo rinktinės tre
neriu.
Kandidatų šiai vietai
Prancūzijoje
netrūksta ir netrukus paaiškės
Europos kraštų rinktinių laimėtojas.
baigminio] rato varžybos dėl
Pietų Amerikoje
Europos lcraštų 1984 m. meis
terio taurės prasidės birželio
Brazilas Socrates buvo iš
12 d. Paryžiuje atidaromosio rinktas geriausiu 1983 metų
mis rungtynėmis Prancūzija - Pietų Amerikos futbolo žai
Danija (ijį pirmos grupės). dėju. Taip pat ir jo futbolo klu
Varžybos baigsis birželio 27 d. bo komanda, Sao Paulo „Corfinalinėmis rungtynėmis irgi įnthians'',
tada
laimėjo
Paryžiuje. Europos kraštų Paulista čempionatą. Nuosta
meistro taurę du kartus yra bu, kad šį kartą į pirmąjį
laimėjusi tiktai V. Vokietija.
dešimtuką geriausių P. Ameri
Šiose baigminio rato varžy kos žaidėju tarpe nepateko nei
bose dalyvauja dvi grupės iš vienas iš paskutinių Pasau
anksčiau kvalifikavusių Eu linės taurės laimėtojų. Anksty
ropos kraštų. Pirmą grupę su vesni geriausi Pietų Amerikos
daro:
Prancūzija,
Danija, žaidėjai buvo: 1971 Tostao;
Belgija ir Jugoslavija, o antrą 1972 Teofilo Cubillas; 1973
— V. Vokietija, Portugalija. Pele; 1974 Elias Figueroa;
Rumunija ir Ispanija. Šios 1975 Figueroa; 1976 Figueroa;
varžybos yra tuo įdomios, kad 1977 Zico; 1978 Mario Kempes;
jos įvyksta be didelių vardų ir 1979 Diego Maradona; 1980
jas laimėti ypatingų favoritų Maradona; 1981 Zico; 1982
nėra.
Zico ir 1983 Socrates.
Draugiškose bandomosiose
Italija
tarpvalstybinėse
rungtynėse
Prancūzija (be Platini) jveikė
Dėl Europos 1984 m. meistro
V. Vokietiją 1 - 0; Lenkija pra
taurės
baigminės
finalinės
laimėjo namuose Belgijai 0 - 1
rungtynės
tarpklubinėse
ko
ir Austrija-- Graikija rungty
nės baigėsi lygiomis 0 - 0. mandinėse varžybose įvyks
Ispanija Danija 2 - 1; Grai Romoje gegužės mėn. pabai
kija - Kipras 1 - 1 ; Rumunija - goje. Roma šioms svarbioms
finalinėms rungtynėms pra
Izraelis 1 - 1.
vesti buvo jau anksčiau pasi
Brazilijoje
siūliusi. Žaidynės dedikuo

FutboltĘS

svetur

Brazilijos futbolo žvaigždės
Zico, geriaosio ^ 7 7 1904 j r
1982 metų Pietų Amerikos fut
bolo žaidėjo, (dabar žaidžian
čio už italų „Udinense"), brolis

jamos
prisiminimui
automobilio
nelaimėje žu
vusio UEFA prezidento Artemio Franchi.
V. Krikščiūnas

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA
VAIKU LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRUR(,I|A
Valandos pagal susitanmj
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 VVest S9th Street
Vai pirm . antr , ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-fl vai vak
Tre<? ir šešt uždarvta

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 5 9 St., C h i c a g o
Tel. 476-2112
V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm.,
antr , trec\. ketv ir iestad

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. VILIUS MIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Family Medical Clinic
217 East 127 St., Lemont, III.
1 mylia j vakarus nuo Ateitininku namų
Tel. 257-2265
Vai. pagal susitarimą.
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Yaland
įndivs pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba l i e t u v i š k a i '

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta tre<?
Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė

T. RAMA, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Tel. 434-1818 ir 476-3344
Res. 852-0889
Vai pirm , antr, ketv ir penkt.
3
'ki 7 v.p.p. Tik susitarus

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTJJ PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai: antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p.p
Sešt pagal susitarimą.
Ofiso tel. 776-2880, rei. 448-5343

DR. P. KISIELIUS

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. V. TUMAS0NIS

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st. Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

CHIRURGAS
2454 Wtst 71«t Strwt
Pirm., antr. ketv ir penki,
valandos pagal susitarimą
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2-6; šeštadieniais pagal susitarimą

Pasaulis bunda?
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Ilgą laiką mes, lietuviai, už
Lietuvos laisvę rungdavomės
bemaž vieni. Nors ir turėjome
potencialių sąjungininkų (lat
viai, estai, ukrainiečiai, kitos
Rytų Europos tautos...), į juos
per didelio dėmesio nekreip
davome. Jei ir sueidavome su
jais į kontaktą (pvz., per
BATUNą, Pasaulio baltų san
talką, Jungtinį baltų komitetą
ir t.t.), tai stipriausių savo
pajėgų toms pastangoms pa
prastai neskirdavome. Dažnai
bendradarbiavimas
prasidė
davo ir baigdavosi tuo, kad
apsilankydavome vieni kitų
nepriklausomybės
minėji
muose ir ten pasakydavome
vieni kitiems sveikinimo kal
bas. Lai dzivo Latvija! Tegy
vuoja Lietuva! Retkarčiais
prie miesto rotušės sureng
davome ir vieną kitą de
monstraciją.
Tačiau
kokio
nors vieno bendro, efektingo
fronto prieš visų tą patį priešą
nesukūrėme, bendro rezisten
cijos plano neformavome ir jo
bendrai nevykdėme. Su milži
nišku, galingu priešu kovojo
me atskirai, lyg tik nuo vienų
mūsų, lietuvių, tos kovos pasi
sekimas ir priklausytų. Pešda
vomės tik dėl to, kas toje kovo
je „vyriausias" — VLIKas,
ALTa ar LB. Už tai kartais ir
susidarydavo įspūdis, kad toji
„kova" — tik toks mūsų ritu
alas, o ne žūtbūtinis grūmimasis už būvį ir gyvybę (kaip
kad Lietuvoje, kur tikras gal
vas už tėvynę guldydavo miš
ko broliai, į tikrus kalėjimus
ėjo ir eina jų įpėdiniai, rezis
tentai ir disidentai..).
Kita vertus, iš anų minėtų
tautų-sąjungininkių
(tiksliau
pasakius, iš jų išeivijoje atsi
dūrusių atstovų) nedaug te
buvo ir naudos — kol Vakarų
valstybių politika Rytų Euro
pą visiškai ignoravo. Kas iš
to, kad jos, tos laisvojo pasau
lio valstybės, prieš 20 a r 30
metų prikūrė mums visokius
Laisvės komitetus, Paverg
tųjų tautų kongresus, Antibolševikinių tautų blokus, jei tik
rąjį savo dvasios stovį jos
atskleidė aną 1956 m. rudenį,
kai kraujuojanti, bet iki galo
pasiryžusi Vengrija jau buvo
bebaigianti išvyti rusus ir jai
tereikėjo tik to trupučiuko
Vakarų karinės-diplomatinės
paspirties savo kraujo auką
paversti tikru
laimėjimu...
Deja, Vakarai užspringo ir su
styro... ir tokiais pasiliko per
visas konvulsijas Lenkijoje,
Čekoslovakijoje, Kuboje, Af
ganistane (o Vietnamo ir
Kambodijos taip p a t nepajėgė
išgelbėti) iki pačių pastarųjų
kelerių metų.
Tik, va, šiais pastaraisiais
keleriais metais kažkas lyg
ėmė ir pakito. Nedaug — bet
vis dėlto pakito. Vakarų Euro
pos Parlamentas staiga atsi
minė, kad kažkur už Baltijos
krantų yra dar tokios Estija,
Latvija ir Lietuva, ne taip jau
seniai buvusios nepriklauso
mos ir pilnateisės pasaulio
bendruomenės narės. Pasi
darė madinga kalbėti ir apie
Sovietų imperijos sugriuvimą
(bet kol kas tik pakalbėti!). Net
Vakarų Europos
valstybių
kompartijos išdrįso kai kada
susvyruoti ir nebepataikyti į
Kremliuje
mušamo
būgno
taktą. Apskritai,
Maskvos
..realusis socializmas" nu
stojo bent dalies savo turėto
prestižo, o jau 60 su viršum
metų su juo kovojusieji tapo
respektabiliais
piliečiais,
kuriuos galima įsileisti į pa
dorų salioną.
Dėl ko taip pasidarė, kad
Vakarai šiek tiek prabudo?
Cia reikia visų pirma dėkoti į
Vakarus prasiveržusiems žydų
ir rusų disidentams (ypač
Solženicinui, didelio rašytojo
talentu ir moralinio herojaus
laikysena atskleidusio Gulago
panoramą), taip p a t ir pasau
lio žydijos bent daliniam persigrupavimui iš „socializmo"
šalininkų į jo priešininkus,
toliau — didžiadvasio lenko
išrinkimui popiežiumi, gal ir

konservatyvios pakraipos vy
riausybių įsigalėjimui kai ku
riose Vakarų valstybėse, o jei
ne konservatyvios, tai auten
tiškai antisovietinės socialis
tinės (pvz. Prancūzijoje). Bet
viso to nebūtų įvykę, jei ne
pastoviai įnirtingas, niekuo
met nesiliaujantis pačių Mask
vos bonzų akiplėšiškumas, iš
vienos pusės šaukiant apie
taiką, laisvę, žmoniškumą, iš
kitos — trempiant savųjų pa
valdinių teises, gniaužiant
kaimynų darbininkų judėji
mus, į svečias šalis siunčiant
ginkluotus teroristų ir karei
vių būrius, o prie derybų stalo
Madride ir Belgrade cinišku
juoku paverčiant visus Hel
sinkio pasižadėjimus...
Šioje praregėjimo atmosfe
roje atsigavo niekada pilnai
neprigesusios pasipriešinimo
jėgos t a r p Vakarų darbi
ninkijos, pramonininkų ir in
telektualų, įsisteigė ir visai
naujos kovos už demokrati
nius idealus bei žmogaus tei
ses grupuotės. Ši srovė palietė
ir mus, lietuvius: staiga paju
tome, kad mūsų kažkas klau
sosi, nors šnekame maždaug
tą patį, ką šnekėjome ir prieš
40 metų nuo bolševikinio siau
bo bėgdami.

TAIKOS SĄJŪDŽIAI ITALIJOJE
Piligrimai, taikos nešėjai
Kai Sov. Sąjunga Čeko
slovakijoje ir Rytų Vokietijoje
įrengė ir pastatė bazes ato
minėms raketoms prieš
Vakarų Europą, visi tylėjo.
Bet kai Amerika pasiuntė
Europai ginti savo modernius
panašius ginklus, pasipylė
Italijos (ir ne tik Italijos) mies
tuose milžiniškos komunistų ir
visokių italų - sovietų drau
gysčių surengtos demonstra
cijos prieš Ameriką, jos prezi
dentą Reaganą, šūkaujant,
kad jis yra žmogžudys, karo
kurstytojas, norįs savo
ginklais sunaikinti visą
žmoniją. Ir visa tai kilniu
taikos išlaikymo šūkiu. Itali
jos k a t a l i k a i nuo tokių
demonstracijų susilaikė, nes
jos buvo tik vienos krypties —
prieš Ameriką. Suprantama,
kad tokios demonstracijos
patinka Maskvai. Iš ten jos
inspiruojamos ir palaikomos.
Bet Italijos katalikai irgi
nenorėjo atsilikti, tartum jie
būtų prieš taiką. Jie norėjo
pasirodyti, kad yra atominio
karo priešininkai ir pasirinko
kitokį kelią. Milane susikūrė
Italijos Katalikų liaudies sąjū
dis už taiką, kurio pirmas
žingsnis už taiką — surengti
keliones Europos Vakarų ir
Rytų kryptimi. Iš Milano
tokios kelionės apie 100 - 150
asmenų viena iškeliavo į
Prancūziją ir Ispaniją, o antra
į Vakarų Vokietiją, Čekoslo
vakiją ir Austriją. Piligrimai
buvo pasiryžę aplankyti mini
mų valstybių sostines, val
džios ir visuomenės atstovus,
visur pareikšdami savo taikos
norą ir ragindami derybas
tarp Amerikos ir Sov. Sąjun
gos. Jie visur, ypač Vakarų
Vokietijoje, (juos priėmė pats
kancleris Kohl ir kiti aukšti
valdžios pareigūnai), buvo
mandagiai,
šiltai priimti.
Turėjo progos išdėstyti savo
misijos tikslą: pasitarnauti
taikai.

skamba varpai, dabar esate
šimto bokštų mieste. Nesvy
ruodami žvelkite į ateitį.
Amen".
Po pamaldų Prahos kated
roje kard. Tomašek pakvietė
delegacijos vadovą Roberto
Formigoni ir pasakė, kad jis
norįs visus matyti savo rū
muose: „Ateikite visi pas
mane. Noriu pasveikinti kiek
vieną atskirai". Susidarė savo
tiška procesija nuo katedros
iki kardinolo rūmų: priekyje
kardinolas, o jį sekė 150 sve
timtaučių. Prahiškiai nustebę
žiūrėjo, kas čia dedasi. Vieni
sustoję stebėjo, kiti net su
laikė automobilius, visi sek
dami nepaprastą
Prahoje
vaizdą. Kardinolas savo rū
muose pasakė tai, ko jis
negalėjo pasakyti katedroje.
J i s drąsiai pareiškė, kad Če
koslovakijos Bažnyčia yra val
džios nuostatų narve, o val
džiai katalikybė yra prietarai.
„Mūsų viltis yra stipri, kal
bėjo kardinolas. Kur yra kan
čia, ten yra jėga, o paskui
pergalė. Mes esame pasiryžę ir
toliau parodyti mūsų ištiki
mybę kiekvieną dieną savo
krauju lašas po lašo". „Mano
Bažnyčia, tęsė toliau kardi
nolas, yra gyva ir gyvuos, bet
turime daug rūpesčių. Dešimt
vyskupijų yra be vyskupų.
Popiežius nori paskirti vys
kupus, ir valdžia pritaria, bet
kai reikia parinkti asmenis,
nieko neišeina, nes valdžia
visuomet parenka asmenis,
kurie yra nepriimtini popie
žiui".
4 svečių įvairius klausimus,
kardinolas atvirai papasakojo
esamą padėtį. Valdžia įsišak
nijusi tarp kunigų, priklau
sančių „Pacem in terris"
organizacijai, kurią praėju
siais metais pasmerkė pop.
Jonas Paulius II. Valdžia
kunigams, ištikimiems hierar
chijai, trukdo įvairiausiais bū
dais, o pataikauja „savie
siems" kunigams, kurie yra
valdžiai nepavojingi — jie
gauna geras algas. O kle
bonas, kuris atsisako komu
nistų globos, yra priverstas
dirbti paprastu darbininku
fabrikuose ir yra laimingas,
kad neatsiduria
kalėjime,
kaltinamas įvairiausiais nusi
kaltimais.

ŠIMTMETIS NUO
G. MENDELIO MIRTIES

Tarp mokslų, kurie pastara
jame šimtmetyje yra padarę
didžiausią pažangą, pirmą vie
tą, be abejonės, užima geneti
kos mokslas. Genetika yra biologijos š a k a ,
tirianti
organizmuose veikiančius pa
veldėjimo ir kintamumo dės
nius. Šio mokslo pažangą tarp
kita ko liudija daugiau negu
50 Nobelio premijų, kurios bu
vo paskirtos genetikos moksli
Prahoje piligrimai rado ken ninkam.
čiančią, bet nenugalėtą Baž
Visi žino, kad šio nuosta
nyčią. Religinės praktikos yra baus mokslo pradininkas yra
gana stiprios: 60 nuošimčių Grgorijus Johannes Mendelis.
gimusių kūdikių yra pakrikš Sausio 6 dieną mokslo pasau
tijami, taigi gal daugiau, negu lyje buvo paminėtos jo mirties
kai kur Vakaruose.
šimtosios metinės. Mendelis
Iš Čekoslovakijos, su nieku buvo genialus mokslininkas,
nesusitikę, su nieku nesi bet pirmiausia jis buvo vie
kalbėję, piligrimai buvo paly nuolis ir kunigas, Augustinidėti iki Austrijos sienos. jonų vienuolijos narys. Dėlto
Austrijoje jie aplankė Melk pirmasis šimtmetis nuo jo mir
abatiją, Europos benediktinų ties yra atitinkamai minimas
švyturį, ir grįžo į Milaną. Šių ir Bažnyčioje, ypač Augustinipiligrimų vadovas Roberto jonų vienuolijoje. Gregorijus
Formigoni pasidžiaugė savo ' Mendelis buvo vokietis, bet gi
kelione: „Esame patenkinti, j mė Moravijoje, netoli Bmo
atgaivinome senovės europie-! miesto, dabartinėje Čekoslo
čių keliones ir esame įsitikinę, vakijoje. Buvo žemdirbių sū
kad pridėjome dar vieną plytą nus. Gamtos mokslus ir mate
taikos statybai". Palaiminti matiką studijavo Vienos
tikintieji! Gal kas tą žygį universitete. Būdamas 20 me
pavadins naivumu. Bet jo tų jaunuolis, įstojo į vienuoly
pagrinde yra gera valia ir ną, kuriame 1847 metais gavo
kunigystės šventimus.
noras pasitarnauti taikai.
Mendelis buvo didelis gam
Taikos delegatai, būdami
tos mylėtojas ir draugas gi
Prahoje, tikrai neskaitė komu
laus dvasinio gyvenimo vie
nistinės spaudos, ką ji rašo
nuolis kunigas. Augustinijonų
apie dabartinį popiežių Joną
vienuolija, minėdama jo mir
Paulių II. Čekoslovakijos par
ties sukaktį, primena kai ku
tijos centro komiteto organas
riuos užsilikusius jo dvasinius
„Tribūna" iškoneveikė da
raštus, kuriuose atsispindi gi
bartinį popiežių, pavadinęs jį
lus krikščioniškas tikėjimas,
„didžiausiu mūsų laikų reak
vienuoliška ir kunigiška dva
cionierium". Esą jis vedąs
sia. Kaip pavyzdingas vienuo
kovą su pažangiomis jėgomis
lis, Gregorijus Mendelis šešio
visame pasaulyje, pradedant
lika metų iki pat mirties buvo
socialistinėmis
valstybėmis
išrenkamas vienuolyno aba
Europoje, baigiant Centro
tu. Jis nematė jokio sunkumo
Amerika. Jis tam tikru būdu
suderrinti darnioje harmoni
parodo savo „antikomunizmą
joje religinį tikėjimą ir moksli
ir aistringą antisovietizmą,
nį pažinimą.
remia genocidą, nusikaltimus
Brno Augustinijonų vienuo
prieš tuos, kurie priklauso išsi
lyno
daržas buvo tikroji gene
vadavimo sąjūdžiams, remia
tikos
mokslo gimtinė. Kun.
ekonomiškai tas tautas, kurios
Gregorijus
Mendelis 1856 me
šuoliais skuba ginkluotis".
tais čia pradėjo žirnių ir kitų
„Tribūna" lygina dabartinį augalų kryžiavimo bandy
popiežių su Pijum XI ir Pijum mus. Savo bandymų rezulta
XII, kurie „pasižymėjo savo tus 1865 metais jis išdėstė
antikomunizmu. Jis neseka Brno gamtos tyrinėtojų drau
Jono XXIII išmintimi ir realy gijoje, o kitais metais jie buvo
bės pajutimu, nė Pauliaus VI išę-spausdinti tos draugijos
diplomatija, nors neva juos žurnale. Deja, to meto moksli
sekdamas pasirinko šių dviejų ninkai nepajėgė suprasti Mendelio atradimų svarbumo. Tik
popiežių vardus". Jo encik
apie 1900 metus, kiti trys tyri
likos yra „pavyzdys", kur iš
nėtojai patvirtino jo tyrimų
kreipiama prasmė, sąvokos, duomenis. Nuo tada mokslinė
kurios vystosi
pasaulyje Mendelizmo teorija buvo papaskutiniais
dešimtmečiais.
Esą praėjusių metų pavasarį
dabartinio popiežiaus inicia- Centro Amerikos pažangiųjų
tyva Paryžiuje įrengtas radijo kunigų užimtąją liniją".
siųstuvas tam, kad kurstytų
Aiškiau
negali
būti
sociaUstirrių kraštų kunigus, pasakyta. Čia ir yra „šuo pasave sutapatindamas su Len- kastas", kodėl santykiai tarp
kijos reakcionieriais kunigais. Čekoslovakijos . ir Vatikano
O iš antros pusės pasmerkia yra taip įsitempę.

meldžiasi,
padaro
dar
daugiau, o kas kenčia, padaro
viską. Pavyzdžiui, mes netu
rime katalikiškos spaudos, bet
mes turime Dievą širdyje, ir
tai yra svarbiausia. Yra daug
dalykų, kurių mums trūksta.
Pvz. aš neturiu vyskupų pagelbininkų. O kad būtų galima
sutarti su valdžia bent dėl
trijų naujų vyskupų..."

Štai kad ir vienas tokio pa
didėjusio mūsų „matomumo"
pavyzdys — ateinančioji poli
tinių
studijų
konferencija,
kurią gegužės 11 - 12 d. New
Yorke rengia PLB, JAV LB,
Kanados LB ir PLJS visuo
meninių reikalų komisijos.
Joje mes jau nebebūsime
„vienų
vieni",
nebetaškysimės tik savo baloj, o kartu
bendros
kovos
uždavinius
spręsime ne vien su savo są
jungininkais rytų europie
čiais, bet ir su amerikiečių
visuomeninių
organizacijų
atstovais.
Va, pirmąją
suvažiavimo
dieną, penktadienį, 11:30 vai.
ryto Estų namuose Manhattene Pabaltijo valstybių bylos
Iš spaudos, kuri smulkiai
iškėlimo Jungtinėse Tautose
galimybes su mumis nagrinės aprašė piligrimų kelionę,
ne kas kitas kaip Charles Li- matyti, kad ne visur viskas ėjo
chenstein, buvęs JAV amba sklandžiai. Delegacija Rytų
sadorius prie Jungtinių Tau kryptimi iš Vakarų Vokietijos
Čekoslovakiją.
tų, šiuo metu įtakingosios patraukė į
Turėjo
vargo
ir
nemalonumų
Heritage Fundacijos moksli
Čekoslovakijos
pasienyje
nis bendradarbis — tas pats,
Rozvadove
dėl
dokumentų
ir
kuris
neseniai
pasisiūlė
sovietų pasiuntinius nulydėti daiktų revizijos. Bet pagaliau
Sakoma, kad Tomašek po to,
iki New Yorko doko, jei jiems pasiekė Prahą. Čia Prahos
arkivyskupas
kardinolas
kai
buvo paskirtas kardinolu,
apkarstų
JAV
didmiesčio
František
Tomašek
Šv.
Vito
nepaisant
savo amžiaus, pra
gyvenimo būdas... Sekančią
katedroje
atlaikė
tik
jiems
šv.
dėjo rodyti daugiau energijos
valandą Maskvos planus Pa
baltijo valstybėse svarstys Mišias (prahiečiai katalikai į ir atsparumo. Piligrimai buvo
Zdizislau)
Rurarz,
buvęs jas nebuvo įleisti, kad nesusi nustebinti jo kalbos aiškumu
„Liaudies Lenkijos" ambasa tiktų su svečiais) ir pasakė ir krikščioniška energija. Jis
dorius Amerikai, bet nepa . trumpą pamokslėlį: „Palai kalbėjo: „Nelaukite iš manęs
jėgęs toliau už savo virši minti tie, kurie ateina Viešpa šauksmo ir dejonių. Žinokite,
ninkus
veidmainiauti.
Po ties vardu ir neša taiką" — kad mano likimas labai papriešpiečių, 2:30 vai. Sovietų buvo kardinolo žodžio įžanga. prastas: Kristus ar mirtis. DeiTrumpą savo žodį kard. To manto kietumas yra pergalės
Sąjungos prasižengimus Hel
mašek baigė taip: „Brangieji, užtikrinimas. Kas dirba Dievo
sinkio aktui nušvies Cathy
Fitzpatrick,
U.S. Helsinki atvykę iŠ krašto, kur dar karalystei, padaro daug. Kas
Watch organizacijos direktorė
Sovietų S-gos ir Rytų Europos
tus jau mirusių asmenų Baltųjų rūmų spintose". Ir
reikalams. Įkandin jos pra
šio žurnalisto raštų dėka jo viršininkas H. Luce
nešimo 3:30 vai. Liudmilla
turėjo didžių nemalonumų su demokratiniu prezi
Thorne, Freedom House vyk
dentu. Šio viso sujaukto reikalo pradžia buvo visai
domoji
pirmininkė,
Adam
nekalto pobūdžio.
Simms, Amerikos žydų kong
Kaip „Fortune" mėnraščio redaktorius Wareso Žmogaus teisių direkshingtone,
Murphy buvo įpareigotas kas mėnuo
toriato vedėjas ir Susannah
BR. AUŠROTAS
parašyti
kariškai
— politinį straipsnį, liečiantį
Sirkin,
Amnesty
Interna
šaltojo
karo
potvynius
ir atoslūgius plačiuose poli
tional globos programų direk
Pagal „Time" savaitraščio sprendimą, jau tiniuose vandenynuose, ypač kiek tai lietė šaltojo
torė, bendrame simpoziume
kartu aptars klausimą, kaip najam prezidentui nepavyko „sutvarkyti" F. Castro karo temperatūrį Murphy bendradarbiai" ir jis nu
įvairios JAV etninės mažu tik todėl, kad jis iš Dwight Eisenhowerio, savo tarė jau 1961 m. vasarą, kad būtų kaip tik laikas
mos galėtų susijungti našes pirmatako paveldėjo klaidingą planą. Taigi, nežiū- parašyti tokį ,Bay of Pigs' įvertinimą, teisingai
niam darbui žmogaus teisių nnt to fakto, kad pastarasis yra karvedys, pasižy- pavaizduojantį JFK kaip vyr. kariuomenės vadą tos
II-jo pasaulinio karo vadas — planuo- krizės metu. Tai buvo jau po ,Bay of Pigs'tragiškų
gynybos baruose. O 7:30 vai. mėjęs.Jcaip
a
P
p e r da
!* g t u o p l a n u n e s i d o m ė J ° . *** dienų. Prezidentas jau buvo Nikitos Chruščiovo iš
vakare apie konkrečią akciją ^ . ! ' : ,f ^ ^
buvo į jį įtrauktas prieš savo valią „tų savimi pasi koneveiktas Vienoje. Baltuosiuose rūmuose jau buvo
Jungtinėse Tautose už Euro
tikinčių generolų ir žvalgybos pareigūnų". Ir po žinoma apie Nikitos Chruščiovo kalbą Kremliuje
pos Parlamento rezoliucijos
nepasisekimo visa tauta žiūrėjo, ieškojo atsakingojo 1961.1.6, kurioje sovietų diktatorius piktai užsiminė
įgyvendinimą
kalbės
už šią gėdingą nelaimę. Prezidentas pasirodė tikru apie JAV ateitį- Tai sukėlė nerimą prezidento pata
BATUNo
valdybos nariai
vyru: jis prisiėmė atsakomybę a n t savo pečių. Ar rėjų eilėse.
Juta Ritsoo, Ints Rupners ir
bent taip „Time" mėgina mus nuteikti.
Ina
Navazelskytė.
Kaip 1956 m., taip ir 1961 m. Nikita Chruščio
Ir tai tik vienos dienos darbo
Šis straipsnis tilpo „Times" savaitraštyje po to, vas skelbė, kad „Sovietų S-ga rems išsilaisvinimo
tvarkė. Okurdarantrojidiena— kai H. Luce jo jau nekontroliavo. Esmėje taip tikrai karus*. Tačiau, nors amerikiečiai ir išgirdo trimito
su bene tuzinu prelegentų iš nebuvo. Dar prieš tai leidėjas ir vyr. red. Henry garsą, nesuprato jo reikšmės. Tuo pat metu Politlietuvių, latvių bei estų bend- Luce turėjo susikirsti skausmingame susidūrime su biuras įsakė KGB ir GRU pradėti savo ardomąją
ruomenių!
pačiu JFK. Ir kaip tik už tai, kas buvo atsakingas veiklą jiems prieinamose Vakarų demokratijų
Kad šitokios sudėties pro už invazijos nepasisekimą.
institucijose.
gramą šiandien pajėgiame su
Straipsnio autorius aiškina, kad jo, kaip
Neužmirškime, kad JFK kaip ir R. Reaganas
ruošti — iškalbingas liudi
žurnalisto, profesinis darbas paliesdavo Pentagono, savo rinkiminėse kampanijose žadėjo už viską prijimas, jog tiek savo pačių, tiek
ir kitų akimis tebesame gyvi. Tautinės saugumo tarybos ir CIA veiklą. Jis do- siimti pilną atsakomybę, kovojant už laisvių įgy
mėjosi, kodėl spauda turi galimybę „vartyti skele- vendinimą pasaulyje. Prisimintina, kad JFK
m. dr.

PREZIDENTAI KUBOS
IR GRENADOS KRIZIŲ
ŠVIESOJE

vadinta mendelizmu, o jos pa
grindai — Mendelio dėsniais.
Šiandien genetikos mokslas
yra praturtėjęs daugybe nau
jų atradimų, bet Mendelio at
rastieji dėsniai visada lieka
genetikos pagrindu.
Šia proga vienas iš žymiau
sių genetikos autorių Italijoje.
Gregorijaus Mendelio institu
to Romoje diredtorius prf. Luigi Gedda apie Gregorijų Mendelį, minint jo mirties šimto
metų sukaktį, yra pasakęs,
kad jo asmenybė iškyla, kaip
didelio mokslininko.. Mendelį,
be abejonės, galėtume statyti
šalia Galilėjaus, šalia Einštei
no ir Marconi. Brno vidurinė
se mokyklose ir Vienos univerritete jis turėjo daug karčių
nusivylimų: neišlaikė egzami
nų, universitetas neįstengė ja
me atrasti to genijaus, kurį v ė
liau a t s k l e i d ė
istorija.
Pagrindinis Mendelio atradi
mas buvo tas, kad jis atsklei
dė paveldėjimo dėsnius. Pa
veldėjimas pagal Mendelį yra
turtas, kurį gauname tam tik
romis dalimis. Kitais žodžiais
tariant, mes paveldime ne tik
tai iš tėvo ir motinos bendras
savybes, bet ir tų savybių vie
netus, kuriuos sudaro tėvo ii
motinos savybių junginys,
tarp savęs susiderinęs atsitik
tiniu, iš anksto nenustatytu
būdu. Ir tai yra nepaprastai
svarbu. To atsitiktinio derinimosi dėka kiekvienas indivi
das visada lieka pačiu savim.
Kiekvienas individas yra vien
kartinis,
nepakartojamas,
kiekvienas individas yra as
muo, skirtingas nuo kitų as
menų. Šeima — tėvai ir vaikai
— yra vienetas, bet toks vie
netas, kuriame yra įvairumas.
Tai reiškia, kad, nors tos pa
čios šeimos vaikai yra pana
šūs į vienas kitą, nors savo pa
veldimais savybes jie yra gavę
iš to paties vyro ir tos pačios
moters, bet jų tarpe yra įvai
rumas. Šeima nėra kažkokia
standartizuotų vienetų ga
mykla.
Paveldėjimo dėsniai galioja
visoms gyvių rūšims, prade
dant mikrobais ir baigiant
žmogumi. Iš to išplaukia la
bai svarbi išvada: tas Dievo
Kūrėjo pirštas, kurį Michelangelo yra pavaizdavęs Siksto
koplyčioje, Vatikane, yra pali
kęs savo atspaudą visose kū
rinių rūšyse. Jų visų egzisten
cijos
pagrindą
sudaro
Mendelio atrastieji dėsniai.
V. K.
Geriau kančia dėl vaikų,
kaip bejausmė ramybė be jų.
Motina gamta apdovanojo
mus santuokos ir tėvystės ins
tinktu. Kas be pateisinamos
priežasties paniekina tą instinktą, tas tiktai... beprasmė
sausa šaka ant gyvo medžio.
Jurgis Gliaudą

Amerikai pažadėjo atsikratyti nuo F. Castro Kuboje.
JFK kaltino D. Eisenhowerį, kad „jis bejėgiškai žiū
rėjo į Kubos pavertimą sovietų satelitu, esančiu vos
90 mylių nuo JAV krantų".
John F. Kennedy, patekęs į Baltuosius rūmus,
paskubėjo sustiprinti JAV kariškas jėgas Viet
name. Jis taip pat pasirodė TV ekranuose
1961.111.23, „parodydamas žemėlapyje, kad sovietai
siunčia karinę paramą ir patarėjus į Laos". Tuo
norėta amerikiečiams pasakyti, kad JAV žino apie
sovietų vykdomą subversiją „net tolimiausiuose nuo
Washingtono pasaulio kampuose".
JFK „ugnimi
spjaudė už respublikonų ir Eisenhowerio klaidas,
neveiklumą, atsitraukimą ir nesėkmes". Tačiau
JFK, sėdėdamas šioje įstaigoje, pradėjo matyti
reikalus, kaip jie vystėsi ant pasaulinės scenos.
Teko atsisakyti nuo rinkiminių kalbų pažadų ir
demagogijos. Prezidentas tapo atsargiu ir galbūt
bijančiu jam užgriuvusios atsakomybės.
Tuo pat metu JAV pašonėje F. Castro skubėjo
susovietinti Kubą, paversti ją tarptautinio revoliu
cinio judėjimo centru. Šiuose veiksmuose jį viso
keriopai rėmė Sov. S-ga. Žinia, šie prieš JAV nu
kreipti veiksmai neliko nepastebėti ir Baltuosiuose
rūmuose. Jaunam prezidentui teko susirūpinti ne
vien tik „missile gap" (raketų eketės) užpildymu, bet
taip pat kovoti „Trečiame pasaulyje", kuriame
sovietai organizavo sąmyšius prieš demokratijas.
Charles J. Murphy, ieškant tiesos, kodėl taip viskas
nevykusiai buvo organizuota su „Bay of Pigs" inva
zija, daug paslapčių paaiškėjo.
(Bus daugiau)
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ADVOKATV DRAUGIJA
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V . B Y L A I T I S ir
V. BRIZGYS

JOS ŠIRDIES
DIDYSIS RŪPESTIS

6606 So, Kedzae Avenue
Chicago, IL 60629. TeL 778-8000
Darbo valandos:
N u o 9 v. ryto Uci 6 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

JURGIS JANUSAITIS
Toli likę didieji lietuviškojo
gyvenimo centrai, kaip Chicaga, Detroitas, Clevelandas.
Daytona Beach, Fla., prigludusiame prie Atlanto gražia
me kampelyje ramu. Lietuviš
koji salelė ir čia gyva. Jau ima
stipriau ir stipriau subanguoti
meninės vietos pajėgos. Jau ir
minėjimai, šventės, pamaldos
daug įvairesnės. Augs ši
lietuviškoji kolonija lietuviš
komis šeimomis ir visuome
ninio gyvenimo darbininkais.
Cia atvyksta pavasaroti ir
mūsų didieji kultūrininkai. O
su jais susitikti ir šnektelėti
apie mūsų gyvenimo proble
mas visada būna įdomu. Štai
ir su viena jaunimo rūpesčiais
begyvenančia Lietuvių Tauti
nių šokių instituto pirmininke
Galina Gobiene sumesti žodį
prie Atlanto krantų buvo
džiugu. J i čia su savo gy
venimo palydovu Pranu kiek
atsikvėpti atvykusi, tačiau jos
glėbyje visi septintosios Tau
tinių šokių šventės rūpesčiai.
Galina
Gobienė, visada
giedrios
nuotaikos, atvira
pokalbininke, tiesos žodžio
brangintoja, didelę dalį savo
gyvenimo, poilsio ir lėšų
paskyrusi lietuviškam jau
nimui, ypač tiems, kurie puo
selėja mūsų tautinius Šokius.
— Netikėsi, kiek reikia dar
bo, širdies įdėti, kol suplanuo
jame Tautinių šokių švenčių
programas. Ir šiai šventei pra
dėjome ruoštis beveik prieš
trejus metus. Su savo valdy
ba, su grupių vadovais ieško
me šventei gražiausių šokių.
Atrenkame juos, tada reikia
kiekvieną šokį pritaikyti su
dėtingam judesiui, masiniam
šokiui.
Kai parenkame repertuarą,
ruošiame vadovams kursus,
juose jaunieji ir vyresnieji va
dovai išmoksta patys ir vėliau
išmoko savas grupes. Taigi
darbas niekada nesibaigia. In
stitutas atlieka Tautinių šokių
šventės labai svarbią dalį —

parenka šokius, grupės juos iš
moksta ir po to pora tūkstan
čių šokėjų supina mūsų gra
žiųjų tautinių šokių didingai
atrodantį vainiką. Visa tai kai
kam atrodys labai paprasta.
Bet taip iš tikrųjų nėra. Kiek
čia darbo įdeda grupių va
dovai ir šokėjai, kol paruošia
šokius / tik galės suprasti tas,
kas tą darbą iš arčiau pažįsta.
— Atrodo, J ū s i r tegyve
nate instituto ir Tautinių
šokių šventės rūpesčiais?
— įsiterpiu į jos nuoširdų
pasakojimą.
— Jaunimas mano širdyje
yra pats didysis rūpestis. 0
tautinių šokių vienetuose juk
telkiasi tas gražusis mūsų jau
nimas, noriai šoka tautinius
šokius, bendrauja gražioj lietu
viškoje šeimoje, o tuo pačiu ar
čiau pažįsta mūsų tautinę kul
tūrą, įsisąmonina ir savo
kilmės prasmingumą. Todėl ir
rūpinuosi, kad tautinių šokių
vienetai visame laisvajame
pasaulyje kuo ilgiausiai išsi
laikytų.
— O kaip gi yra su pačia
Tautinių šokių švente?
— Minėjau, kad paruo
šiame repertuarą, suregistruo
jame grupes, rūpinamės, kad
vienetai paruoštų tinkamai
šokius, paskirtų vyr. šventės
meno vadovę. Atrodytų, kad
tuo mūsų rūpesčiai turėtų ir
baigtis. Deja, taip nėra. Iki pat
šventės, o ir šventės metu
sielojamės, kad ši didžioji kul
tūrinė ir tautinė demonstra
cija būtų viena iš didingiau
sių, kalbanti apie mūsų tautos
d a l i e s išeivijoje g y v a s 
tingumą.
Na, žinoma, šventei ruošti
komitetas taip pat neša didelę
darbų naštą. Lėšos, administ
raciniai reikalai, žiūrovai ne
vienam komiteto pirmininkui
dr. A. Butkui, bet ir visiems ki
tiems talkininkams uždeda
didelę
atsakomybę.
Todėl
manau, kad Tautinių šokių
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„Draugo" bendradarbis J u r g i s J a n u š a i t i s ir L i e t u v i ų T a u 
tinių šokių instituto pirmininkė G a l i n a G o b i e n ė d a l i n a s i T a u 
tinių šokių š v e n t ė s ir instituto p r o b l e m o m i s .

šventės nėra tik vieno asmens
ar organizatorių pareiga, bet
visos lietuvių išeivijos didysis
rūpestis. Ar šį bandymą ir šį
kartą išlaikysime — parodys
ateiti,. Tačiau mano Šventu
įsitikinimu, liepos 1 d. Cleve
landas turėtų tapti lietuvišku
miestu.

viltimi, kad Tautinių
šventė susilauks visų
paramos.

šokių
mūsų

LIGONIO KAMBARIO
ĮRENGIMAI
Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdes.
Deguonio terapijos įrengimai. Pagal
biniai reikmenys vonios kamb. Porta
tyvūs tualetai.
V i r š 9 9 9 l i g o n i n ė s daiktų
pirktis ar išsinuomoti
Medicare patvirtinti isnuomavimui.
Pristatymas j namus - visame mieste.
Visa & Mastercard
2 4 v a i . tel. (312) 7 7 1 - 2 0 0 0 £
AAMED MEDICAL
' ..

AAMED GENIE

^

Lemont, III.
SVEIKINIMAS,
I S T O R I J A IR PADĖKA
Maironio lituanistinė mo
kykla, Švenčianti 25-rių metų
sukaktį, sveikina mokinius,
mokytojus, tėvelius, rėmėjus ir
svečius. Per ketvirtadalį šimt
mečio sėkmingai išauginom
šimtus jaunų lietuvių. Visa
lietuvių
bendruomenė
nuoširdžiai džiaugiasi, kad
mūsų jaunimas tęsia lietuviš
ką žodį ir tautinę kultūrą.
Jau daugelis metų prabėgo
nuo tų pirmųjų dienų, kai
mokyklos kūrėja, mūsų bran
gioji Ona Abromaitienė pri
ėmė 10 užmiesčio lietuviukų į
savo rūsį Lemonte. Ir mokykla
jsikūrė. Tai buvo 1959 m.
spalio mėnesį.
Trumpai prisiminkime tas
pirmąsias dienas. Prie O.
Abromaitienės prisidėjo ne
trukus Ona Šilėnienė moky

ti jaunesniuosius vaikučius
savo bute. Truputį vėliau tau
tinius šokius pradėjo Modesta
Umbrasienė. Baigimo progra
ma įvyko Labdarių ūkyje.
Mokykla greitai augo. Už
kelerių metų vienetas daly
vavo tautinių šokių šventėje
Chicagoje. Lietuvių visuo
menė domėjosi Maironio
mokykla — nuo mūsų apy
linkės iki Indianos valstijos.
Į dabartines patalpas, McCarthy gatvėje, 40 mokinių
atvyko 1963 m. spalio mėn.
Toliau istorija ilga. Susikūrė
„Spindulio" tautinių šokių
grupė, gimnazija ir mokykla
didėjo kasmet. Jsikūrė sava
norių administracija, tėvų ko
mitetas, vėliau Motinų klubas
ir ateinantį rudenį Vyrų klu
bas. Buvo, yra ir bus sporto
komandos, tikybos pamokos ir
gyva skautija.
Šiandien
mokyklą lanko beveik 150 mo
kinių. Yra skyriai mažai kal
bantiems lietuviškai, darželis,

L e m o n t o M a i r o n i o lit. m o k y k l o s m o k i n i a i jau 25-rius metua
t ę s i a l i e t u v i ų t a u t i n ę kultūrą, š o k d a m i , d a i n u o d a m i ir moky
dami**"

Nuotr. L . V o l o d k o s

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Beautiful

New

R E A L E S T A T E

Apartment

Complex for retired persona.
VViU be ready for occupancy July
1984. Rent subsidies available. Federaily Fvmded Eąual Housing Opportunity. CaU now fior tnformatton

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. —
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS.

Išnuomojam• kirpykla — barber
sfcop
Skambint (angliSkai) 3764139

9 butų mariai* Labai geros pajamos.
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

M I S C E L L A N E O U S

3-jų butų mūriais. Garažas. Nebrangus.

M

FASHION

0ABFE1S

K I L I M A I

PRANEŠIMAI

Savininkas parduoda 2-jų butų mūr
namą (6 ir 5 kamb.) Francisco ir 72-os
apylinkėje. Radiant šildymas, kabine
tine virtuvė, naujas stogas, pilnas rū
sys. 2 mas. garažas. Skambint po S
vai. vakaro tei. 925-2196.

at 738-6143

—
•
Lietuvių prekyba
g«MlllIIIIllllllUllllltlillllilllllltlllUlllllMnillUllHtHlinil»WlllIliiilillHlllliiiiniiiiiię
3304 W. 63 S t — TeL 778-9064
Į
SVARBŪS OPEROS
I

Didelis gražiai Įrengta* bungalo. Pui
ku didelei seimai.
ŠIMAITIS R E A L T Y

Insurance — Income Tax
2951 W. 63rd Street
TeL 436-7878

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai iiiiiliiiliiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiliililiiiililliii
iš mūsų sandėlių.
BUTŲ NUOMAVIMAS
§
COSMOS PARCELS EXPRESS
H 2501 W . 69 S t , Chicago, IL «0629
Draudimas — Valdymą*

— Visi rūpesčiai parei * Lietuvių Opera šį šešta- š e š t a d i e n į 6 v a i . vak. ir šį
k a l a u j a ir lėšų, kaip insti | dienį pakelia uždangą 28-jo s e k m a d i e n į 1:30 vai P O t u t a s verčiasi?
S sezono pastatymui. Gounod piet nuo 69-tos ir Washte- §
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Namų pirkimas — Pardavimas
— Savo
būtiniausiems į „ F a u s t o " operos premjera naw gatvių; iŠ Brighton I
TeL
925-2737
reikalams susirenkame. Bet | su Valpurgijos nakties bale- P a r k o šį šeštadienį 6:15 vai. I
Vytautas Valantlnas
INCOME TAX
toli gražu tomis lėšomis ne- I tu prasidės 7:30 vai. vak. vak. ir šį sekmadienį 1:30 vai. s
galime išvystyti plačios | punktualiai Morton
East popiet nuo 44-tos ir Cali- S *a<&<3<Sr&<*<3***a<3*a*&3*%*3<s
NotariatM
— Vertima*
l*to
gatvių.
Prašome §
veiklos. Prieš šventę skamba I teatre, 2423 S. Austin Blvd., fomia
telefonai dieną ir naktį. Skam- I Cicero. 111. Dirigentas — n e s i v ė l u o t i , nes autobusai i > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o >
BELL REALTY
10 — 2o — 30% pigiau mokėsite tu.
bina Pietų Amerikos, Aust- s A r ū n a s K a m i n s k a s , reži- išvyks punktualiai. Po spėk- _1 aporauda
nuo " g n ^ ir automobilio
J. BACEVIČIUS
ralijos, Europos tautinių šokių g šienus — Christian Smith, takhų jie sugrįš į tą pačią I ^ į ^
vienetų vedėjai. Jų problema S scenos produkcija — Kazys vietą.
s « „ . - . „ -7 A D n T T C 6529 S. Kedzie Ava. — T78-22SS
— pinigai. Negali jie be pa- I Oželis, baleto choreografija
Taip pat ir vykstančius vi- s r K A I\l K Z A r U L l o •iiiHimiiiimiiiiHiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiis
TeL
A 4-8634
ramos pajudėti. Tad štai kur S — Violeta K a r o s a i t ė , chor- sus savo mašinomis į operos |
TeL 66A
4-8654
prašome
nesi- f
3208% W. 95th Street
mūsų finansinės jėgainės, fon- I meisteriai — Emilija Saka- spektaklį,
dai, veiksniai turėtų suremti 1 dolskienė, A l f o n s a s Ge- vėluoti. Pavėlavusieji turės £ H>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKXXXX Atdari apžiūrėjimui S m — J f c s j
mm 1 iki 4 vaL popiet
pečius ir tokiomis progomis i čas, Solistai: Faustas — palaukti iki pertraukos, kol s
nebesirūpinti „politika", bet I D a r r e l l Rovvader, Marga- galės nueiti i savo vietas
5604 S. Pulasld — Naujas 2-jų butų
T E L E V I Z I J O S po
Mašinas galima pastatyti į E
padėti jaunimui ir iš tolimųjų J rita — A n i t a P a k a l n i s 3 miegamus, 1 % vonios. Krautu
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
kraštų atvykti Į šventę, kurioje % kytė, Mefistefelis — J o n a s rytus nuo mokyklos pastato S
ves patalpa tinka grožio salionm,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
dovanų prekybai ?.rba "income tax"
pajustų lietuviško gyvenimo ė Vaznelis, Siebelis — Mar- prie sporto aikštės.
r
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p.
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
Kadangi salė talpina 2,500 E
pulsą, kurioje užsidegtų lietu- ? g a r i t a M o m k i e n ė , Valensklypas. Reikmenys.
Aukštos nuo
viškam darbui sugrįžus į j tinas — Algirdas B r a z i s , žiūrovų, tai bilietų bus gali- E
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
mos,
žema
kaina.
Skubėkite.
savas kolonijas. O tokių pa =j Morta — Aldona Stempu- ma gauti teatro kasoje šešta- §
vyzdžių turiu, ir prie progos I žienė, Wagneris — B e r n a r - dienį nuo 6 vai. vak. ir s e k - 1 * • • W. 69 St, teL 776-1486 5057 S. Knox — Naujas 3-jų butų.
madienį nuo 1 vai. dieną. 5 >oooooooooooooooooooooooooc 3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
galėsime apie tai pakalbėti
5 das Prapuolenis.
Jurgi, tikėk, kad kiekvienas i Sekmadienio
spektaklis Teatro salės akustika labai S ~~™~~~*"""~~~~""""~~~~~~~~~~~~~~~" mų mūrinis. Modera virtuvg ir -r6~
nia. Įrengtas rūsys, su baru. 50 p.
šokėjas, nesvarbu, kuriame I prasidės lygiai 3:00 vai. po- gera.
=
sklypas. Reikmenys. Labai svarus. 2
ansamblyje jie šoktų, mums 2 Piet.
Kviečiame visus nepraleis-1
M O V I N G maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
yra šventai brangus ir gražus, i Visi a u t o b u s a i išvažiuos ti vienintelės progos išgirsti i SCRCNAS perkransto baldos ir Ūtos leiskite progos už sią kainą — tik
nes jis, šokdamas grupėje, ati- 3 i š M a r ą u e t t e P a r k o š į ir pamatyti „Fausto" operą. ~ daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir $55,900.
duoda daug brangaus laiko, ^»'nnilWinillllWI»»«liimimHmilttlllHWi»IH«!iniHIIHnilliillMlllillllilllllllllS pilna apd rauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA N a 864. Archer ir Narragansett. 2-jų
daug ko atsisakydamas, gal
butų: Savininkui su 3-mis miega
net nenujausdamas, kad jį
TeL — WA 5-8063
mais, isnuomavimui 2-m miega
traukia tėvų šalies sena ir tur
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
r
tinga kultūra.
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOpas. 2 mas. garažas. 1 blokas iki
Šį kartą pokalbį baigėme su

MASTER PLUMBING

Pagerbkime mūsų

MŪSŲ KOLONIJOSE

CLASSIFIED ADS

pilna pradžios mokykla ir gim
nazijos kursai. Vaikai atva
žiuoja iš tolimų miestelių ir už
m i e s č i ų . Vienu žodžiu,
dabartinė Maironio mokykla
yra viena iš didžiausių litu
anistinių mokyklų Šiaurės
Amerikoje.
Be to, mokykla nėra tik vai
kams. Suaugusieji džiaugiasi
jaunimu ir per mokyklą dau
gumas sueina pabendrauti.
Turime Kalėdų eglutes, Va
d. minėjimus,
gegussario
a n o 16
i o u.
m i n ė j i m u s , įįHįįužines, balius, šokius-bendrai

MOTINAS
{jungdami jas j
šį specialų
šv. MIŠIŲ devindienį!
r Motinos Dienos Novena - Geg. 4-13 d.d.

Licensed, Bonded, Insured
2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
No. 818. Archer ir Laramie. 7 metų
ir vonios kabinetai. Keramikos plytesenumo 2 jų butų.
tes. Karšto vandens tankai. Flood
No.
570. 63 ir Narragansett. Naujas
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
3-jų
butų.
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
No. 811. 56 ir Pulasld. Naujas 2-jų
ną — lietuviškai.
butų su krautuve.
SERAPINAS — TeL 636-2960 No. 785. Archer ir Knox. Naujas 3-jų
XXXXX>0000000000000<XXJ-0000<
butų.
No. 814. Archer ir Kennerh. Naujas
S I U N T I N I A I J L I E T U V Ą 3-jų butų.
N a 876. 61 ir Kolin. 6 metų senumo
ir kitus kraštus
2-jų butų
VEDAS, 4059 Archer Avenue
AR NORITE PARDUOTI ?
Chicago, IL 60632. TeL 927-5980

/»

V MARIJONŲ

lietuvišką gyvenimą.
Didžiuojamės ir remiame.

VIENUOLYNO

KOPLYČIOJE

Si novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir

Archer autobuso ir krautuvių

»-••

VALOME

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit

Padėka visiems, kurie prisi
Nepaliaujamos Pagalbos Svč. D i e v o Motiną Mariją, bus celebruoKILIMUS K BAIJHJS
dėjo prie mokyklos išlaikymo.
Plauname ir vaškuojame
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas
(yBBIEN FAMILY REALTY
Dievas jau pašaukė keletą iš
visų rūšių grindis
ir mirusias.
mūsų, bet vis yra naujo krau
TeL — 434-7100
BUBNYS
fi jo.
TeL — BE 7-5168
Reikšdamas 4€klngumą už raortnos meile Ir pasiaukojimą rangiu
Dėkojame buvusiems tėvų
ją j s*. Mlsių
komitetams, vedėjams, moky
tojams, rėmėjams. Maironio
Į S I G Y K I T E
D A B A B
gyva/mirusi
lit. mokykla ne tik vieta
A . V I L I M A S iiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiM
mokytis gramatikos, litera
MOVING
tūros ar geografijos, ne tik pa
ELENA JUCIUTt
šokti ratelyje, padainuoti ir vėl
Apdraustas perkraustymas
Ą2UOLYNGLIS
važiuoti namo. Čia gyvuoja
Movenai aukojo
Įvairių
atstumų
lietuviška dvasia pilna žodžio
Lietuvoa ūkininko likvidacija
Vi
prasme.
TeL 376-1882 arba 376-5996
arba
Ačiū ypač paskutiniais
Epochinis romanas
metais mūsų direktorei Al
MARIAN f ATKERS, 6396 & KUbourn Ave., Chicago, IL 60629
donai Gasnerienei už jos vado
fiimiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiimiminiiiHMiii Išleido lietuvių Agronomų Są
vavimą. Dėkui muzikos moky
NAMU APSITVARKYME junga, Chicago 1981 m. Didelio
tojai Rasai šoliūnaitei, kuri
formato, 360 pusi. Viršelio nuo
Ruošiatės ką p«rstatyti. pakeisti, at trauka Jono Kalvelio. Spaudė M.
Maironio mokykloje užaugo,
naujinti Garažą. Viduje ar 18 lauko
J.&J. P H A R M A C Y namo.
dirba be sustojimo. Ypač dė
Morkūno spaustuvė. Kaina su
Rūpinatės? Visuomet Čia Jums
kojame O. Abromatienei, kuri
su patyrimu, ui prieinama kaina, pa persiuntimu $8.95.
2557 W. Lathuanian Plaza Court
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro:
šiemet baigia tikybos moky
Užsakymus siųsti:
Tel.
_
776-4363
mą ir savo ilgą pedagoginę
Telef. — 476-3950
DRAUGAS, ĄSkS W. 6Srd St.,
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
karjerą. Mes tęsime toliau.
'iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiii
Chicago, IL 60629
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdes, rePirmyn j kovą už tėvynę,
Illinois gyv. dar prideda 48 et.
Už brangią žemę Iietuvos!
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti.
valstijos
mokesčio.
Garbė tėvams, kurie ją gynė,
A p s i m o k a s k e l b u s dien. D R A U G E ,
Nemokamai
snrpakuojame
dovanas.
Ir kas už ateitį kovos!
n e s jis plačiausiai skaitomas lie iiiuiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin
Pristatymas nemokamai
tuvių dienraštis gi skelbimų kai
Maironis
Perskaitė "Draugą' duokite
n o s y r a visiems prieinamos
David Bialka, R.Ph.
kitiems
paaiakaityti.
Ričardas Mačiulis

i

programa. Kalbėtoju yra pa
kviestas žinomas visuomeni
ninkas, rašytojas inž. Vytau
t a s Volertas. Koncertinę
minėjimo dalį atliks kvartetas
„Aidai" iš Baltimorės, vado
vaujamas
Marijos
TallatKelpšienės Krasauskienės.
Lietuvių Moterų federacijos
Philadelphijo8 klubo valdyba
kviečia visuomenę minėjime
dalyvauti. Pradžia su prieš
piečiais tuoj po lietuviškų
mišių apie 12 valandą.
Sn.

Mūsų Kolonijos
Philadelphia
KALANTOS
MINĖJIMAS

Meninę programos ^aij atlikusios Hot Springs,
Ark., Vasario 16-tot t i ,'jime. Iš kairės: Liucija
Gudelienė, Ksavera Stasiukaitienė. Ix>reta Tamo

šaitienė, Felicita Dungailienė, O n a Tamošaus
kienė, Kazimiera S a d a u s k i e n ė , Regina Sabaliūnienė ir akademiją pravedusi Irena Sirutienė.
Nuotr. J o n o U r b o n o

ATEISTINIS SIAUTĖJIMAS

Lietuva. Laisvė. Auka. Jau
nuolis. Tai galbūt daugiau
siai girdimi žodžiai, be kurių
neapsieitume mūsų kasdieni
niame lietuviškame gyvenime.
Be šių žodžių, mūsų veikla
būtų neaiški, neturėtų vilties ir
neparodytų ryžto.
Prieš dvylika metų tie keli
žodžiai įgijo nepaprastą
Ark.
prasmę ir amžiams buvo Hot Springs,
įrašyti į Lietuvos istoriją
GEGUŽINĖ
aukso raidėmis. Tai įvyko
Kauno miesto sodelyje gražų
Radijo valandėlė „Leiskit į
gegužės mėnesio sekmadienį,
kai jaunuolis Romas Kalanta Tėvynę" kviečia visus Hot
atidavė savo auką — gyvybę Springs lietuvius ir jų svečius į
Lietuvai, šaukdamas jai pavasario gegužinę, kuri vyks
gegužės 5 d., šeštadienį, 12
laisvės.
Prisiminti tą didvyrišką vai., Family parke prie aero
žygį gegužės 20 dieną ,yra dromo — kitoje pusėje 70 West
rengiamas Romo Kalantos kelio. Linksma muzika, bend
minėjimas. Minėjimas pra ros dainos neleis nuobo
sidės su procesija ir Mišiomis džiauti, o gausus laimėjimais
10:30 vai. Šv. Andriejaus baž stalas vilios išbandyti savo
nyčioje (19th & Wallace St.) laimę. Iki pasimatymo gegu
ir tęsis parapijos salėje, kur žinėje.
V a l a n d ė l ė s vadovybė
bus priešpiečiai ir atitinkama

pasakė, kad kongresmanai ir
Ateistinis pasaulis veda ar
J . VAIČELIŪNAS
senatoriai gali melstis namie.
šią kovą prieš religiją, prieš
šaulio
žmonės,
ir
net
aukšti
Bet jie kartais meldžiasi ir saDievą. Jam padeda ir neateispareigūnai. Žinome, kad JAV vo institucijose. Gal ir tada
tinis pasaulis dėl savo nesiorientavimo. Kad komunistai mokyklose nėra tikybos mo- jiems tos maldos nemalonios,
prieš religiją kovoja net žiau kymo. nėra net maldos prieš kai lietuviai ar kitų sovietų
driomis priemonėmis, tuo ne pamokas. Amerikoje žmonių pavergtų tautų atstovai suortenka stebėtis, nes komunis religinis gyvenimas smunka, ganizuoja tose institucijose
tai šioje žemėje atstovauja ne Tuo džiaugiasi komunistai, minėjimą, kuriame esti ir malDievo, o velnio karalystei. Jie ypač maskviniai. JAV prezi- da — invokacija.
Tokius nenormalumus —
nukalba nenormaliai. Esą, re dentas R. Reaganas norėjo,
kad
mokyklose
prieš
pamopasisakymus
prieš maldą mo
ligija atskirta nuo valstybės,
todėl religija negali turėti jo- kas būtų nors trumpas religi- kyklose pastebi ir eiliniai
'.fcios viešos įtakos Žmonėms. nis susikaupimas — malda, žmonės. Vienas kairiųjų paJei religija atskirta nuo vals Bet tam kilniam prezidento žiūrų lietuvis sako: "Matos,
tybės, tai kodėl valstybės pa norui pasipriešino JAV aukš- Amerikoje yra žymių katalireigūnai kišasi j religinius rei tosios valstybės institucijos: kų, kurie išeina prieš krikškalus? Tam yra skiriami net Atstovų rūmai ir Senatas. Ar čioniškas katalikiškas pažiūvalstybės pareigūnai. Jei reli- tose institucijose būtų toks di- ras. Ko norėti iš kairiųjų?"
ijos.. vadovai kunigai ir vys delis procentas ateistų? Sako- Taip, žymiųjų pareigūnų pakupai nesikiša į ateistinius ma, kad i tas institucijas dau- sisakymus ir elgesį seka viso
reikalus, tai ateistai neturėtų giausia patenka turtingieji pasaulio žmonės, todėl jie tukištis į tikinčiųjų reikalus. žmonės, o turtingiems žmo retų būti atsargesni, santū
resni. Bet pas juos to nėra. Jie
Kur tas komunistų skelbia nėms Dievas yra toli.
Sakoma,
kad
JAV
vyr.
teis
net nepagalvoja, kad jie išei
mas lygybės principas? Jei
ateistai tvarko visas sritis, mas nėra uždraudęs maldos n a prieš religiją, prieš žmoni
kodėl tikintieji negali norma mokyklose. Bet kodėl ta mal jos moralės pagrindą.
da nevykdoma gyvenime? Da
liai tvarkyti tik savų reikalų.
' Komunistai atskiria nuo bar, tiesa, tą maldą uždraudė
PASAULIO
valstybės religijas, kurios ve Atstovų rūmai ir Senatas sa
GYVENTOJU
vo
balsų
dauguma.
Prieš
mal
da žmones į Dievą, bet neat
skiria nuo valstybės religijos, dą mokyklose pasisakė net to
SKAIČIUS
kurios
kuri veda žmones velniop. kios g a r s e n y b ė s ,
Ateistai, kurių dabar Lietuvo- veržiasi į JAV aukščiausiąjį
PasauUo gyventojų padau
jė"*yra gal 10 proc. viso krašto valstybės postą: Gary Hart, J. gėjimas vyksta dabar ma
gyventojų, kasmet susilaukia Glenn, Cranston. Koks pat žesniu tempu. Prieš 10 metų
apie 1000 ateizmo skleidėjų, riotas yra G. Hart, galima su pasaulio gyventojų skaičius
kurie gauna iš valdžios veltui prasti iš jo skelbimosi spau didėjo 2,1% per metus, dabar
mokslą, algas ir pensijas. O doje. Jis sako, kad, jei jis bus gi tik 1,7%. Tačiau per tuos 10
katalikai, kurių krašte yra per išrinktas JAV prezidentu, jis metų pasaulio gyventojų skai
90 proc. visų krašto gyvento pagerins santykius su Kuba, čius padidėjo 770 milijonų
jų, jaunų kunigų susilaukia 15 sustabdys JAV apsiginklavi žmonių. Dabartinis pasaulio
— 20, o anksčiau susilaukda mą branduoliniais ginklais, gyventojų skaičius siekia 4,7
vo tik per 6 — 9 kunigus kas sustabdys JAV kišimąsi į C. milijardus gyventojų. Šie duo
met. Ateistinio kulto mokyk Ameriką. Belieka pridėti:...jis menys yra iš Jungtinių Tautų
los iš valstybės iždo gauna iškels abi rankas prieš Mask tarptautinės
konferencijos
pilną išlaikymą, o katalikų vą ir sušuks — pasiduodu! Iš p r a n e š i m o apie pasaulio
kunigų seminarija ne tik tos visų JAV prezidentų, kurie gyventojus. Konferencija vyks
ekonominės paramos negau buvo tame poste po antrojo Meksikoje nuo rugpjūčio 6 iki
na, bet komunistai katalikus pasaulinio karo, vertingiau- 13 dienos.
dar persekioja, baudžia ir net šias yra dabartinis prezidenApie 2000 metus kasmet pri
žudo. Komunistai persekioja t a s R. Reaganas. Prieš augs dar po 1,5% gyventojų,
katalikus ir visus tikinčiuo- maldą mokyklose pasisakė ir sako raportas. Trečiojo pasau
sius, sugalvodami jiems viso- anksčiau buvęs respublikonų lio kraštuose gyventojų prie
kiūs nusikaltimus. O komu kandidatas į JAV prezidento auglis didės dar 1,8% per
nistiniai teisėjai turi bausti postą — Barry Goldwateris, metus, o kituose kraštuose —
tuos tikinčiuosius, kuriuos nu žydas. Matome, kokie komu 0,5%. Per pastaruosius 10 metų
mato partija. Ne veltui Puti- nizmo ir bedievybės kandida- vien tik Afrikoje gyventojų
nas pasakė: „O tribunoluos iš- tai veržiasi į JAV prezidento prieauglis padidėjo. Prieš 10
didžiai teisiuosius smerkia postą. Tokių bedieviškų kan- metų gyventojų prieauglis ten
žmogžudžiai".
Ateistams didatų į tą postą nebuvo prieš siekė 2,7% per metus, dabar gi
spausdinama ateistinės spau- 100 ar daugiau metų.
— 3%. Vakarų Europoje priaudos milijoniniais tiražais, o di
.
Iš religinių bendruomenių gimo tempas sulėtėjo nuo 0,9%
džiajai tautos daliai — tikin
t iki 0,6%. Lotynų Amerikoje gytiems nėra beveik jokios prieš maldą mokyklose dau ; ventojų prieauglis per tą laiką
giausia pasisako visokios re
spaudos. Tai vis religijos nuo liginės sektos ir žydai. Vie sumažėjo nuo 2,5% iki 2,3%.
valstybės atskyrimo dėsniai. niems tik katalikams sunku Azijoje, Kinijoje, gyventojų
Tik tie dėsniai yra komunis atsvert tą ateistinį bloką. O ir prieauglis yra stipriai su
tiški, nenormalūs.
tarp katalikų pasitaiko pu varžytas, nuo 2,3% jis yra nu
Religija yra religija, ar ja ti siau ateistų, indiferentų, nors slydęs iki 1,4%. Jungtinių Tau
kima į Dievą, ar į velnią. Kad jie ir buvo krikštyti katali- tų raporte taip pat pasakyta,
komunistai tiki į velnią, teko k a i g J A V d e m o k r a t ų senato- kad gyventojų amžius per pa
girdėti iš pačių rusų, nes jų riu8 E d w K e n n e d V ( k a t a l i . staruosius 10 metų yra pasie
kraštas dabar yra bedievybės k a g
kęs 58,9 metų amžiaus vidurkį.
liberalas
kuris
net
pasaulyje
gy
centras. Esą carų laikais Ru- draugaudavo su Bostono kar- Trečiajame
ventojų
amžiaus
vidurkis
sijos kariuomenėje ir šiaip vie- ^^^
pasisako
prieš
dabar
sumoje skambėdavo keiksmą-, m a l d ą m o k y k l o 8 € 0 ir šiaip dabar yra 56,6 metų. o išsi
vysčiusiuose kraštuose — 73
žodis
— Ciort vazmy. n e k f t r t ą j i g p a s i g a k ė p r i e S
Komunistai tą keiksmažodi JAV valdžią, pagelbėdamas metai. Kūdikių mirtingumas ir
komunistams. yra sumažėjęs iki 81 iš 1000
uždraudė, kad nebūtų nieki- maskviniams
namas jų dievaitis.
Ir buvęs JAV prezidentas J. gimimų. Iš 1000 gimimų — 92
• ' Kad taip yra Rusijos impe- Kennedy. kada taip pat buvo mirimai Trečiojo pasaulio
njoje, netenka stebėtis. Keis- ^ilęs
reikalas apie maldą šalyse ir 17 mirimų issivystoka, kad komunistų pėdomis „ ^ ^ 0 ^ pasakė, kad gali- čiusiose šalyse
seka ir kai kurie Vakarų pa- m a m e l s t i 8 n a m į e . Bet jis neT.

f

DRAUGAS, penktadienia, 1984 m. gegužės mėn. 4 d

PADĖKA
A. + A.
EDVARDAS MAŽIONIS
Mirė balandžio 25 d., 1984 m., palaidotas balandžio 28 d. Sv
Kazimiero Lietuvių kapinėse Cbicagoje.
Velionio seserys ir giminės reiškia padėką kun. V. Mikolaičiui
ir kun. Z. Gelažiui už maldas ir pareikštą užuojautą koplyčioje,
kun. V. Mažrimui už atsilankymą koplyčioje, kan. V. Zakarauskui
už pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą j amžino poilsio vietą.
Dėkojame solistui V. Momkui u i giedojimą
muzikui K. Skaisgiriui už palydėjimą vargonais.

bažnyčioje

ir

Dėkojame visiems už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą baž
nyčioje, aukojusiems šv. Misiąs, palydėjimą į kapines ir išreišku
siems užuojautą mūsų liūdesio valandoje, žodžiu, raštu ir per
spaudą.
Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald Petkui ir sūnui už
rūpestingą patarnavimą.
Nuliūdę: SESERYS ir GIMINES.

K.

JL

VACLAVA BALČIAUSKAITĖŠARKIENĖ

PADĖKA

mirė balandžio 29 d., 1984 m., išgyvenusi 84 metus.

Mūsų mylimas vyras ir brangus tėtė

A. + A.
VINCAS IZOKAITIS
Mirė staiga 1984 m. balandžio mėn. 13 d. Holland, Michigane.
Palaidotas bal. 18 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.
Dėkojame Rev. Dennis Nash, kurs mirštantį ligoninėje aprū
pino šv. sakramentais, už maldas ir raminančius žodžius Dykstra
Funeral Home koplyčioje. Hollande.
Nuoširdi mūsų padėka klebonui kun. A. Zakarauskui už apsi
lankymą ir maldas Petkaus koplyčioje, už šv. Mišias ir prasmingą
pamokslą bei palydėjimą j kapines.
Esame dėking: sol. J. Vazneliui už įspūdingą giedojimą, poniai
Mondeikaitei-Kutz už grojimą vargonais šv. Mišių metu, o visiems
mieliems Danavos ansamblio nariams už gražų giedojimą koplyčio
je, bažnyčioje ir kapinėse.
Didžiai dėkojame visiems giminėms, karsto nešėjams, drau
gams bei pažįstamiems dalyvavusiems šermenų koplyčioje Hollande ir Chicagoje, atvykusiems į bažnyčią ir palydėjusiems velionį
į amžino poilsio vietą. Jūsų nialdos, gėlės, šv. Mišių ir bendros
aukos bei užuojautos, išreikštos asmeniškai žodžiu, raštu ar spau
doje, žymiai palengvino mūsų skausmą ir liūdesį.
Ačiū kun. K. Kuzminskui už atskaitytas šv. Mišias ir sukal
bėtą invokacija laidotuvių pietų metu.
Dėkojame laid. direktoriams Dykstra Funeral Home ir Petkus
Marųuette Funeral Home už tvarkingą ir mandagų patarnavimą.
Nuliūdę: Žmona Elytė, sūnūs Antanas ir Juozas tonfcattiai

Buvo našlė dipl. teis Vinco Šarkos, mirusio prieš
7 metus Detroite.
Dideliame nuliūdime liko 2 dukterys: Izolda ir žen
tas Kęstutis Černiai, anūkai dr. Victor-Saulius ir DianaAušra; Nijolė ir žentas dr. William T. Rice, anūkai Inga
ir Eric.
Velionė buvo palaidota gegužės 1 d. po religinių
apeigų iš Vai Baužos laidojimo namų gr3ta savo miru
sio vyro Koly Sepulehre kapinėse Southfield, Michig::.

EUD£I KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Californ ia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-174 1-2
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Mutual Fedeial
Savinas and Loan [2
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Pete» Kazanauakas, Pres.

I

Tel.: 847-77*7
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1965
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RAŠTIKIS

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS
Ii

MANO
U2RAŠŲ
IV tomas
Sis leidinys jau aeaiai daugelio skaitytojų buvo laukiamas
pasirodant. Knygoje sutelkti jo užrašai Štai kaip autorius
skelbia Įvado vietoje: "Šioje knygoje, kaip ir kitose, ne
noriu nieko peikti, nei girti. Rašau "sine irea et studio" —
be šališkumo, nes tik tuo keliu galima pasiekti istorinę tie
są, ar bent priartėti prie jos". . .
Išleido Akademinės Skautijoa leidykla. Gbicago 1982
m. Kaina su persiuntimu $20.00.
USsakymus stipti: DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St,
Chicagc, IL 606t9
nuarta SJSSSJBSJ dar pridad* tlM ratotijos aokaačio.

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą*'.

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegužės mėn. 4 d

X Solistai Maralin Niska ir
Algis Grigas atliks įvairių —
lietuviškų ir tarptautinių — dai
nų ir arijų koncertą "Draugo"
romano premijos įteikimo iškil
mėse gegužės 20 d. 12:30 vai.
Šv. Kazimiero parapijos salėje
Los Angeles, Calif. Smuikui
gros žymus smuikininkas William Mullen. Visiems akompa
nuos muz. Alvydas Vasaitis iš
Chicagos. Premija bus įteikta
rašyt. Alei Rūtai, gyvenančiai
Santa Monica, Calif.

X JAV Jaunimo sąjungos
politinis skyrius gegužės 20-21
X "Draugo" 75-rių metų su dienomis rengia autobuso kelio
kakties proga banketas bus rug nę iš Chicagos į Washingtoną.
sėjo 30 d, (ne 29 d., kaip Ren ! Norima susitikti su senatoriais
ginių kalendoriuj pastelbta) Į bei kongresmanais ir juos paMartiniąue restorano salėje. Bus į spausti, kad jie imtųsi 061 pa
įdomi programa, laimėjimai ir reigūnų apklausinėjimo dėl ben
dradarbiavimo su KGB. Kelio
vakarienė.
x "National Review" žurna nės išlaidoms padengti jauni
las gegužės 4 d. laidoje yra at mas gegužės 6 d, šį sekmadie
spausdinęs Erik v. Kuehnelt- nį, praves vajų, lankydamas
Leddihn iš "Continent" straips Marąuette, Gage ir Brighton
nį apie Pabaltijo tautų pastan Parko tautiečių namus. Prašo
gas atgauti nepriklausomybes. me neatsisakyti šiam reikalui
Straipsnyje duodami Pabaltijo nors ir dolerio paramos. Jaunuo
tautų istorijos bruožai, caristi- liui jūsų namų neatlankius, ga
nės Rusijos rusifikacijos pas lima auką prisiųsti ir į būstinę,
tangos ir dabartinės okupacijos čekį išrašant šiuo vardu: JAV
priespauda. Taip pat rašoma Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 5620
apie popiežiaus Jono Pauliaus S. Claremont Ave., Chicago, UI.
pastangas Pabaltijo tautų kovo 60636.
je už laisvę.
X Motinos pagerbimas, gegu

CHICAGOS
ŽINIOS
PERIMA BANKĄ
Bankrutavusį United of Ame
rica banką perima Mid City Na
tional bankas, kurio centrinė
įstaiga yra Halsted ir Madison
gatvių sankryžoje, Chicagoje.
Už bankrutavusį banką sumokės
1.5 miL doL
VIESULAS
Kaimyniniame nuo Chicagos
Will apskrity naktį balandžio 28
d. siautė viesulas. Plainfielde
sugriauta api~ 12 namų, sužeisti
penki žmonės.

GRAŽINS 630,808 DOL.
MOKESČIŲ
Teismas nusprendė, kad mo
kesčių rinkimo įstaiga turi grą
X Edmundas Jakaitis, mūsų žinės pamaldos ir kultūrinė pro
žinti 630308 dol. mokesčių,
X Birutė Pūkelevičiūtė atei foto srities bendradarbis, po sėk grama Sodybos pažmonyje šį
paimtų
už pomirtinį palikimą,
mingos
operacijos
grįžo
iš
ligo
sekmadienį
nuo
2
vaL
p.
p.
Da
nantį penktadienį, gegužės 11
kuris
s
sidėjo iš municipalinių
ninės
namo,
kur
rūpestingos
lyvauja
maj.
Jonas
Tapulionis,
šiemet sueina 30 m. nuo "Lituanus" pirmojo numerio pasirodymo. Nuotraukoje juo besirūpinantieji. Iš kairės:
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo centro
R.
Vedegys
—
"Lituanus"
fondo
pirm.,
J.
Kučėnas
—
iž
din.,
A.
Tamulis
—
kompiuterių
reikalams,
D.
Valentinaibonų,
išleistų
butų valdybos.
kavinėje skaitys ir komentuos žmonos priežiūroje sveiksta ir dipl. teis. Pranas Šulas, Anelė
te
—
JAV
LB
Vid.
Vak.
apyg.
kontrolės
komisijos
narė,
J.
Balutis
—
kontrolės
kom.
pirm.
knygų
tikrinimo
metu.
Palikimas buvo Charles Haffnesavo kūrybą bei teatrinį darbą. tikisi įgyvendinti užsibrėžtus Kirvaitytė, Alfonsas šidagis,
Nuotr. P. Maiėtos
rio, mirusio 19/79 metais. Tas
pavasarinius
foto
planus.
Bronė
Bužinskienė
ir
gydyto
Chicagos lietuviškajai visuome
teismo
sprendimas ateity gali
nei tai proga arčiau susipažinti
x Mokyt D. Puodžiūnienė r e jas. Užkandis. Visi laukiami.
sumažinti apie bilijoną dolerių
su mūsų rašytoja ir aktore. Va- J žisuoja Danutės Augienės vaidi- X Pirmą šv. Komuniją Jėzui
mokesčių pajamų valstybei.
karonę ruošia Chicagos ateitinin- į nimą "Meškos mokykla", kurį tų koplyčioje priims Daina Čakų sendraugių skyrius.
(suvaidins Marąuette Parko li- rauskaitė, Linas Gierštikas, Vi
DAUGIAU STATYBŲ
1 tuanistinės mokyklos mokiniai lija Gražulytė, Paulius Marcher- HARMONHOS KONCERTAS vasaris (Naujalio), Rausvuose tomą vaišių programa, įsakė Chicagoje ir artimose apylinX Romo Kalantos didvyriš
j
šį šeštadienį, gegužės 5 d., 4 vai. tas ir Venta Norvilaitė gegužes
Rytuose (liaudies), Nemunėlis visiems įsijungti į šiokiomis pro,"„ | kėse per tris pirmus šių metų
Jaunimo centro valdyba pirm.
kos mirties kasmetinį minėjimą
gcmis
būtiną
"Ilgiausių
metų
Švč. M. Marijos Gimimo 13 d. Kun. A Saulaitis atna
į mėnesius buvo išduota 3,195
I. Kriaučehūnienė, vicepirm, H. (Bložės)
prie jo paminklo rengia šaulių I P' P'
salėje. Visi kvie- šaus šv. Mišias 12 vaL dieną.
Gausūs publikos plojimai bi- Po valandos vienas amerikietis, • leidimai naujiems namams sta1
Laucius,
sekr.
Alė
Steponavi
centro valdyba gegužės 28' d. j P ^ P * *
Šiuos Kr. Donelaičio mokyklos čienė, ižd D. Dundzilienė, kores sui dar išprašė Tai buvo vasa rengėjų suokalbininkas, atvežė i tyti — 32% daugiau negu perei(kapų puošimo dieną) Šv. Ka-i c l a n u '
ir sukaktuvininkus. Iš jų sumi
, tais metais tokiu laiku.
zimiero kapinėse tuojau po pa- j x PLB Vl-ajam seime išrink- į mokinius sakramentui paruošė pondentė B. Jasaitienė pasikvie ros rytas saulėtas, Nei kur, nei
šimo buvo aišku, kad dukroms
tė iš New Yorko Harmonijos kada (Ralio), Nežinau, kodėl
maldų ir po apeigų prie kapinių i toji PLB kontrolės komisija pa- G. Meiluvienė.
paslaptį išlaikyti pavyko. Suži
"THE FANTASTICKS*'
tave myliu.
steigėjų paminklo. Visuomenė j siskirstė pareigomis taip: pirmiX Šv. Kryžiaus ligoninėje ge kvartetą, kuris Jaunimo centre
noję,
kas
čia
per
balius,
sukak
LIETUVIŲ TEATRE
Paskutinės žaismingos dainos
nrašoma dalyvauti.
! ninkas - Algis Rugienius, 30717 gužės 5 d., šeštadienį, nuo 10 balandžio 29 d sutraukė daug
tuvininkai net apsiašarojo.
Lietuvių "Playhouse" teatre,
ILund Dr., Warren, Mich. 48093, vai. ryto iki 4 vai. vak. bus svei publikos, besidominčios jų dai taip išjudino publiką, kad išrei
Po
taurės
šampano
kun.
Juo2515
W. 69th St, Tombrala vai
kalavo
dar
programą
pratęsti.
X "Draugo" renginių komite- j sekretorius — Mečys Šilkaitis, katos diena ir bus tikrinami nomis. Harmonijai vadovauja
dintojų
trupė gegužės 4, 5, 1L
Suskambėjo
Mergyte
jaunoji
j
zas
Vaišnys
prisipažino,
kad
ir
lo posėdis bus gegužės 9 d., tre-. g y v > Hickory Hflls, TU., ir narys kraujo
spaudimas,
cukrinė, muz. Viktoras Ralys. Jis pats
12,
18
ir
19 dienomis statys mu
čiadieni. 7 vai. vak. Marijonų _ J o n a s Urbonas, gyv. Clawson, klausa, akys, mažakraujystė, ir dainuoja drauge su Astra Dėkodami čikagiškiams už prie- '• jo čia prisidėta. Tai jis 1954
7
lankumą, dar pakartojo Nemu- m. balandžio 29 d. Brighton Par- zikinį vaidinimą 'The Fantass vėtai: ; įe prie 'Draugo". Visi! j ^ c a _
vaikams daromos pirštų nuo Butkute (sopranas), Birute Ra
ko bažnyčioje sujungė Jolandos ticks" (anglų kalba). Kiekvie
komiteto nariai kviečiami daly
spaudos, teikiamos informacijos lyte - Malinauskiene (altas) ir nelį.
ir Alfonso rankas, nes aktyvi no spektaklio pradžia 8 vai. vak.,
vauti.
apie mankštą, alkoholizmą, nar Petru J. Tutinu (bosas). Visa Dainų patriotiška nuotaika, ro
vyresnioji skautė Jolanda Gu- prieš tai nuo 7 vai. kokteilių vaX Vytauto Didžiojo šaulių
kotikų atsikratymą, slaugymą programa buvo lietuvių kompo mantiškumas, humoriškas žais
daitytė to prašė. Kun. Vaišnys j landa. Visi aktoriai ir dainininrinktinės vadovybė paremti Va
namuose. Norima pasitarnauti zitorių ar su lietuvišku tekstu. mingumas, dainininkų balsų
sario 16-tos lietuvių gimnazijai,
Koncerto pradžią atliko visas skambumas ir jaunatviška iš prirninė, kad vaišių rengėjos į] kai — profesionalai ar pusiau
žmonių sveikatingumui.
suorganizavo rėmėjų būrelį. Jam
kvartetas, dainuodamas Vasa vaizda klausytojams paliko ne pobūvį kvietė ir popiežių Joną j profesionalai. Režisuoja Tom
X
Stud.
A.
šilas
Amerikos
Paulių LT. Jis atvykti negalėjo, I Fahy. Tai gera proga lietuvių
vadovauti pasižadėjo rinktinės j
ros naktys (Naujalio), Poeto užmirštamą įspūdį.
tačiau atsiuntė savo sveikini- centre pamatyti aukšto lygio
Lietuvių Tarybos priimtas vasa svajonė ((Viltenio), Oi tu Ieva
vicepirmininkas kultūros reika- \
Rengėjų vardu dainininkams
ros
tarnybai
Jungtiniame
Paballams Juozas Petrauskas, 4221
(liaudies), Tų mergelių daina ir dalyviams padėkojo H. Lau mus ir apaštališką palaimi- muzdkinę komediją. Dėl bilietų
tiečių
komitete
Washingtone.
(5 dol. prie įėjimo, 4 doL iš
So. Artesian Ave., Chicago, UI.
vimas (Kačanausko).
cius, pakviesdamas vaišėms į nimą.
anksto
rezervavus) teirautis
Vilija
Kerelytė
padėkojo
susi
60632, tel. 927-3704. Iki šiol
J. Pr.
X Gražina Baužienė išsikėlė Kvarteto susiri&inavimas, įsi žemutinę salę.
tel.
436-0423.
rinkusiems
už
paslapties
išlai
jau yra užsiregistravę 74 rėmė
iš Beverly Shores apylinkės ir jautimas į tekstą susilaukė šil
kymą, už atvykimą ir paaiškino, į
jai. Prašome rinktinės narius
ŠEIMOS ŠVENTĖ
dabar gyvena Diamenčių ūkyje, to klausytojų įvertinimo. Dai
ST1PRUS VĖJAS
kad jos abi tėvelius karštai my-;
ir prijaučiančius paremti šios
VVisconsin. Jos sesuo Dana But- nų svajingumas, kitų — links
Chicagoje balandžio 30 d. vėBalandžio 29 d Chicagos lie Ii. Tas matėsi ir be žodžių. Gau
gimnazijos išlaikymą, susižinant
fc'jkienė atvyko iš Californijos ir mumas darė kvartetą žavų.
tuviams jau gerai pažįstamam ta sveikinimų ir iš Tėvynės su.: jas buvo stipriausias per porą
su J. Petrausku nurodytu ad-'
čia vieši ilgesnį laiką.
.
. .
., .
paskutinių metų — pute po 65
Naujo įvairumo įnešė vyrų restorane "Sabre Room", netoli .
r esu ar telefonu.
mam
Hickory
Hills
priemiesty
tautine
juosta,
kuria
vel
buvo!
,.
, i
„Vietomis
• *
mylias
per valandą.
duetas:
Gimtinės
dangus
(MaX Jonas ir Gražina Stankūnai
je,
buvo
paminėta
Jolandos
ir
sujungti
sukaktuvininkai
Kenutraukti elektros laidai, kai
55! išvyko atostogų į Floridą. Jiedu kačino) ir Kur tas kelelis (MaX Lietuviu Kataliku Religinė
reliai.
Alfonso
Kerelių,
gyvenančių
Lekur išbloškė langus. Sužeista
kačino).
Nostalgiška
šių
dainų
abu
aktyviai
veikia
Balfe,
dos
Šalpa / Lietuviu Informacijos)
Po vaišių J. Polikaitis pami keliolika žmonių. Vienai mote
Danguolė V'alentinaitė,
monte,
30
metų
vedybinio
gy
melodija,
perteikiama
su
švelniu
Centras praneša, kad ieško stu LB Socialinių rsikalų tarybos pirmi- Į niai remia labdarą. Gražina yra
nėjo sveikinusius raštu, Ringaidento norinčio dirbti šioj lietu- j ninkė, seka konferencijos darbus so- B a l f o Beverly Shores skyriaus išgyvenimu, klausytojų buvo venimo sukaktis. Iš Chicagos, lės Zotovienės gėles iš Floridos, riai krintantis stiklas nuo Sears
Lemonto, Cicero ir kitų prie
i Tower pradūrė plaučius.
priimta su jautriu dėmesiu.
viskoj įstaigoj 1984 m. vasarą j cialiniais klausimais.
I n&re.
šiltą kun. dr. J. Prunskio laišką. į
miesčių
susirinko
apie
60
žmo
Pirmos
koncerto
dalies
pabai
New Yorke, Pageidautina, kad j
Nuotr. J. Tamulaičio
MOKYTOJŲ VAIKAI
X Kazys Barzriukas, Chicago, gai vėl pasirodė kvartetas su nių, daugiausia lietuvių, į siur Žodžiu sveikino vyr. skautinin- Į
stažuotojas dirbtų 8 savaites, <
kė
D.
Eidukienė,
Z.
Juškevičie•
Nustatyta,
kad Chicagos val'Draugo' administracijos ! 111., lietuviškų organizacijų dar- patriotinėmis dainomis: Stoviu prizo pokylį. Jį puikiai suorga
Bus parūpinta gyvenvietė bei j
nė
svečių
tarpe
buvusių
skautų
j
i
kyklų
mokytojų 46%
čiin u
mo
nizavo sukaktuvininkų dukros
1000 dol. stipendija ir padeng- j organizuojama ekskursija į Eu- i buotojas. Jonas Balčiūnas, Wil-1 aš parimus (aranž. V. Ralio),
Vilija ir Svajonė Kerelytės. ir skaučių vardu. Ji palinkėjo Į v a i k į e i r i a n e į valdines, o į pritos su darbu surištos išlaidos ; ropą bus 1984 m. rupiūčio 2 -20 jlow Springs, Dl., lankėsi "Drau- Lietuvos laukai (Cerienės), Kur
lietuviškų Į vačias mokyklas.
Kaip vėliau paaiškėjo, jos prieš sukaktuvininkams
Tai puiki proga studentui ar 'dienomis. Plane sutarta aplan- ge" ir įsigijo įvairiausių leidinių bėga Šešupė (harm. Ralio). Tai
žentų.
Po
visų
nuoširdžių
žovisiems lietuviams brangios dai septynis mėnesius išsikalbėjo, džių ir linkėjimų trumpai vi- j Elena Pajedienė ir valdybos načiau susipažinti su lietuviškos j k v t i Fatimą ir Lisaboną Portu- už didesnes sumas.
kad tėvai susituokė balandžio
informacijos vaidmenim bei tie- \ gajoje, Seviliją, Toledo, Madrix Charles J. Trečiokas, Bos nos, skelbiančios Lietuvos mei 29
d ^ l S o n u n t ^ l i ą T k ' a k U f*™ ^ T / f ^
^
P " ~ ^ T S - **?*
S
sioginiai įsigilinti į Religinės į dą ir San Sebastian Ispanijoje, ton, Mass., atsiuntė auką už ka lę, visada mielai priimamos,
paminėti,
tėvus
nustebinti,
nes
lis,
nurodęs, kad
šaliakuris
vyriaukad visi valdybos nariai
Šalpos (Informacijos centro) |Liurdą ir Paryžių Prancūzijoje, lėdines korteles ir kalendorių ir nors ir būtų dažniau kartoja
sio santuokos
veikėjo,
pa fcimasi,
jiems pavestas pareigas atliks
ir sukakties diena palanki, —
plačias veiklos formas. Stažuo- j Šiai "Draugo" ekskursijai va 20 dol. dienraščio palaikymui. mos.
laimino šią šeimą, kun. VaišAntroji koncerto dalis pradė sekmadienis. Prasidėjo planavi- nio, salėje matyti trys tos at- stropiai ir sąžiningai.
tojas turi laisvai valdyti lietuvių dovauja kun. Antanas Miciūnas, Ch. J. Trečioką skelbiame gar
Šiais metais Balfo apskrities
ir anglų kalbas, būti bent 18 i Marijonų vienuolijos viceprovin- bės prenumeratorium, o už mie- ta solisčių A. Butkutės ir B. ^ L ? ^ 1 5 . ^ f ! i ^ n ! ^ : : ! ^ " t i n o s d^nos pamergės ir pair skyrių gegužinė bus rugpiūmetų amžiaus ir mokėti vairuoti. cijolas, dabar Worcesterio šv. j ją auką tariame nuoširdų ačiū. ! Ralytės-Malinauskienės roman tavimas, įvairus organizaciniai i
Po visų džiaugsmingų čio 19 d. Jaunimo centro pa
jauniai,
tišku duetu — Linelius raunu rūpesčiai. Nepakenkė ir tai,
Prašymą bei reziume siųsti iki Kazimiero parapijos klebonas, j
žodžių vyko "jaunųjų" šokis, talpose. Visos organizacijos
gegužės 25 dienos Iithuanian Asmenys, kurie galvoja daly- i x Visus kviečiame atsilankyti ne viena (švedo) ir humoristi kad abi dukros tikros lietuvai- įsijungė ir kiti. Jauniesiems pri- j prašomos rugpiūčio 19 d. susi
CathoUc Rrtigious Aid, 351 High- vauti ekskursijoje, bet dar ne- į Cicero Lietuvių Bendruomenės ne Mudu du broliukai (Vana tės. su pobūvių organizavimu , „ ^ k a d ^ ^ 20 metų palaikyti nuo didesnių renginių.
iand Bhd., Brooklyn, New York, turi užsienio paso ir kitų do- rengiamą Motinos dienos minė- gaičio).
susipažinusios įvairiose organi- našią puotą teks surengti jiems
Palikime tą datą tiktai BalfuL
Koncertą baigiant vėl pasiro zacijose ir jų valdybose.
11207. Dėl daugiau informaci kumentų, prašome skubiai re- jimą gegužės 6 dieną šv. Antano
patiems. Vaišėse dalyvavo ir
Gegužinėje didžiausias paja
jų kreiptis į įstaigą telef. 212— gistruotia Travel Service Bu- į parapijos salėj tuoj po lietuviš- dė kvartetas su Verdi melodija.
Susirinkus į puošnią saliukę anos reikšmingos dienos prieš
mų
šaltinis yra dovanų paskir
647-2484.
(pr.). riau, 9727 S. Western Ave., Chi- j kos sumos.
(pr.). kuriai žodžius apie Harmoniją svečiams, kuriuos sutiko Vilija 30 metų aktyvi dalyvė, Jolandos stymas — "Laimės šulinys".
pritaikęs V. Ralys. Toliau skam ir Svajonė, J. Polikaitis supa Kerelienės mama, ponia Gu
X Reikalinga moteris prižiū
x Albinas Kurkuks, akcijų cago, IL 60643. Telef. 312—
Visuomenė kviečiama Balfo ge
bėjo klasikinės melodijos: Pa žindino susirinkusius su numa- daitienė.
238-9787.
Vėlavimasis
užsire
A.
P.
rėti mažą vaiką Oak Parko apygužinėje gausiai dalyvauti. Taip
brokeris, dirbąs su Rodman &
pat turintieji atliekamų dovanų
Renshavr, Inc. patarnauja ak gistruoti laiku, sudaro daug linkėję. Skambint t e l . 386-3454.
BALFO CHICAGOS
(ak.).
"laimės šuliniui" prašomi prista
cijų, bonų, fondų bei kitų verty sunkumų organizatoriams.
APSKRITIES
VALDYBOJ
(pr.).
tyti į Balfo būstinę, 2568 Wbių pirkime ir pardavime. Susi
X Rugpiūčio 15-29 dienomis
X
Ielkotna
sekretorė.-rus
HeIithuanian
Plaza Court, Chica
Balfo
Chicagos
apskrities
nau
domėję skambinkite 977-7916.
ruošiama ekskursija į Vilnių ir
ruvmkai
įstaigai
New
Yorke.
i
go,
Illinois.
Balfo raštinė atida
jai
išrinktoji
valdyba
posėdyje,
(•k.)
Pageidautina, kad laisvai valdy- į Ryg% (14 dienų). Kelionę ruo
įvykusiame balandžio 11 d. 4:45 rą kiekvieną dieną nuo 9 vai.
x Ieškoma nuonrooti atskirą tų lietuvių ir anglų kalbą, mo šia ir vadovauja Marius Kiela,
Į vai. po pietų centro valdybos ryto iki 4:30 vai. po pietų. Šeš
(sk.).
namuką Union Pier, Michigan, kėtų gerai rašyti rašoma maši teL 73T7-1717. '
būstinėje, 2558 W. Iithuanian tadieniais iki 12 vai. dienos.
vasarai Skambint po 6 vai. vak. nėle, efektyviai komunikuoti te
Kasa lietuviu Federalinė Kre
Taip pat kas turi atliekamų
Plaza Court, pareigomis pasi
tel. 925-9268.
(sk.). lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar dito Unija gegužes 6 d., sekma
skirstė: pu*rnininkas — Stasys drabužių bei avalynės pasiunti
bo pareigos pagrindinai apima dienį, 1 vai. p. p. Jaunimo cen
Vanagūnas, I vicepirmininkas mui į Suvalkų Trikampį, L nkimašinraščio darbus, siuntų pa tro mažoje salėje šaukia metinį
— Justinas Šidlauskas, U vice ją ar kitus kraštus pagalbos rei
A H A S
kavimą
bei
prašymų
pildymą
ir
narių
susirinkimą.
Iš
New
Yor
pirmininkas — Juozas Mackevi kalingiems mūsų tautiečiams,
l>< iii;i.-Hin ir t:ii-.«»m»- \ K Ų rusiu
išsiuntimą ir kitus techniškus - ko į Chicagą atvyksta ir prane
čius, sekretorė — Antanina Rep- prašome pristatyti paduotu ad
administracinius
rūpesčius.
Dar
šimus
padarys
Kasos
pirminin
j šiene, protokolų sekretorė — resu. Neturintieji priemonių
.- j
111U t u |..ii \ r : * M I I
rsani'
bo
sąlygos
bus
aptartos
su
rim
kas
Vytautas
Vebeliūnas
ir
Di
Grožvyda Giedraitytė, iždinin daiktų pristatymui skambinkite
i|"lr,iii>!i l'iis pn/iŪMU dartja
tais
kandidatais.
Siusti
reziurektorių
Tarybos
nariai
Visi
kas — Bronius Andriukaitis, j Balfo raštinę teL 776-7582. Po
.%RVVI»\s KIKI.A
FjthTianiRfi ffcthr>Hr fU^i nariai ir svečiai kviečiami daly
renginių vadovas — Juozas Bag- sėdis praėjo darnioje nuotaiko
737 1717
* < ' ' « Aid, 351 HL*hl«nd Blvd., vauti. Po susirinkimo bus vaišės.
je. Po posėdžio — kavutė.
Margučio radijo yedAja* Prtnu PrtruV* <;u nona I^uci»n<- s?r+>: -.-<•' >.;r, 4 džius, padėjėjas — Kazys RoBrooklrn. NY 11M7.
(sk.).
A. Repšienė
žanskas,
renginių
šeimininkė
—
(sk.). pusryčių !inksnHnr..i!i vaikam*
Nuorr S. Talator^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

